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SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2015. FEBRUÁR 11.

Hort Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2012. (II. 15.) Rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli
el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy Hort település lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza:
(1) A helyi Önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit.
(2) A szociális ellátás iránti kérelem benyújtásának módját és egyéb eljárási szabályokat.
(3) A szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya - a (2) - (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a
Magyarországon élő
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
(2) A rendelet hatálya a 25. §-ában meghatározott ellátás tekintetében az (1) bekezdésben
foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a
Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.
(3) A rendelet hatálya kiterjed
a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmr tv.) szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének
időpontjában az Szmr tv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három
hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint
bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint
b) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény (a továbbiakban: Szt.)
32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletekben
(a továbbiakban: uniós rendeletek) meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre,
amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szt-ben meghatározottak szerint a
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén

gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
(4) E rendelet meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, annak
megállapítását, a szociális ellátás finanszírozásának elveit és intézményrendszerét, a
szociális ellátást nyújtó szervezet és a jogosult közötti jogviszony főbb elemeit, továbbá a
fenntartónak a szolgáltatóval, illetve intézménnyel kapcsolatos feladat- és jogkörét,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi
tevékenységet végző személy adatainak működési nyilvántartására vonatkozó szabályokat.
Értelmező rendelkezések
3. §
(1) E rendelet alkalmazásában az Szt. 4. §-ban foglalt rendelkezések az irányadóak.
Szociális igazgatás általános szabályai
4. §
(1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes általános eljárási
szabályokat az 5 - 9. §-ok határozzák meg.
(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat adott ellátási
formák részletezik.
Az eljárás megindítása
5. §
(1) Az eljárás megindítása történhet kérelemre, illetve hivatalból.
(2) A kérelmet az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában kell előterjeszteni. A kérelmet az
e rendeletben meghatározott dokumentumokkal (igazolásokkal, nyilatkozatokkal) együtt kell
benyújtani.
(3) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem tartalmazza:
a) az ellátást igénylő személynek az Szt. 18. §-ának a), c) és h) pontjában szereplő adatait,
b) az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat.
(4) A jogosultság megállapításához szükséges, a (3) bekezdés b) pontja szerinti adatok
igazolására az ellátást igénylő személy csak akkor köteles, ha a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36.
§-ának (2) - (3) bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve igazolás nem szerezhető be.
(5) A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő
igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete.
(6) Ha az Önkormányzat vagy annak jegyzője hivatalos tudomása vagy környezettanulmány
lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban
foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja
tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban
az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő
jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.
(7) Ha az ellátást megállapító szerv az Szt. 10. §-ának (6) bekezdésében foglalt jogkörében a
jövedelmet vélelmezi, akkor az egy főre jutó együttes havi fenntartási költség számításánál
csak a saját jövedelemmel rendelkező személyeket - ide nem értve az Szt. 4. § (1) bekezdése
d) pontjának db) - dc) alpontjában meghatározott, vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt
gyermeket, továbbá fogyatékos gyermeket - lehet figyelembe venni azzal, hogy a családi

pótlékot, árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget jövedelemként figyelembe kell
venni.
(8) A havi vélelmezett jövedelem nem haladhatja meg a család (háztartás) által lakott lakás és
a tulajdonában álló vagyontárgyak egy főre jutó együttes havi fenntartási költségének
háromszorosát.
Eljárási rendelkezések
6. §
(1) Az 5. § (6) bekezdés szerinti fenntartási költségnek minősülnek a közüzemi díjak, a
lakbér, a közös költség, a telefondíj, a kötelező és önkéntes biztosítás díjai, az adó- és
adójellegű befizetések, valamint a hiteltörlesztés.
(2) Ha az ellátást megállapító szerv a 63/2006 (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklet
szerinti vagyonnyilatkozatban foglaltakat vitatja,
a) ingatlan esetén az Nemzeti Adó-és Vámhivatal (a továbbiakban NAV) ingatlan
fekvése szerint illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatósága vagy az ingatlan fekvése
szerinti önkormányzati adóhatóság megkeresésével,
b) vagyoni értékű jog esetén a NAV illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatósága
megkeresésével,
c) egyéb vagyontárgyak vonatkozásában a NAV vámszervének vagy független
szakértő bevonásával állapítja meg a forgalmi értéket.
(3) A jogosultság megállapításakor
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből
(a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt
szerzett jövedelem egyhavi átlagát
kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek
adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e
hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
(4) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot,
akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell
kiszámítani.
(5) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység
megszűnt
c) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb
összegét meghaladó részét.
Az ellátások megállapítása
7. §
(1) A szociális ellátások megállapításáról a Képviselő-testület határozattal dönt.
(2) A Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe rendeli az 1. számú mellékletben
felsorolt ellátásokkal kapcsolatos döntéseket. A polgármester a szociális ellátás tárgyában –
átruházott hatáskörében – hozott döntéséről határozatot hoz.
(3) A Polgármester az Önkormányzat ezen rendelete és az 1993. évi III. törvény alapján
köteles dönteni a hatáskörébe tartozó ügyekben.
(4) A Polgármester döntése ellen a Képviselő-testülethez fellebbezés nyújtható be.

A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása
8. §
A pénzbeli ellátások kifizetése a – 7. § szerint hozott – határozat alapján a Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi Csoportjának feladata, amely további feladatként:
a) az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet;
b) gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási
feladatok végrehajtásáról.
9. §
(1) A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet előírásai
szerint történik.
(2) A rendszeres pénzbeli ellátásokat
- folyószámlára való átutalással, vagy
- postai utalványon
fizeti ki a Hivatal.
A pénzbeli ellátások ellenőrzésének szabályai
10. §
A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát felül kell vizsgálni:
- az e rendelet alapján adott ellátásnál meghatározott időközönként, illetve
- szociális törvényben meghatározott esetekben.

II. Fejezet
Pénzbeli ellátások
Az ellátások formái
11. §
Az Önkormányzat az Szt-ből eredően a következő pénzbeli ellátásokat állapítja meg:
- gondozási segély,
- átmeneti segély,
- temetési segély.
Aktív korúak ellátása
12. §4
13. §4
14. §4
15. §4
16. §4

17. §
(1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az
ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségeit

teljesítse. Ennek körében a kérelmező vagy a jogosult köteles az általa életvitelszerűen lakott
lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán
tartására, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus
állapotának biztosítására.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított kötelezettségek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a
jogosultat ötnapos határidő tűzésével a jegyzőnek – az elvégzendő tevékenységek konkrét
megjelölésével – fel kell szólítani.
(3) Amennyiben a kérelmező, illetve a jogosult a felszólítás ellenére sem tesz eleget az (1)
bekezdésben megállapított kötelezettségének, az aktív korúak ellátására való jogosultságát
meg kell szüntetni.
Gondozási segély
18. §
(1) A Képviselő-testület méltányosságból gondozási segélyt állapíthat meg annak a 18.
életévét betöltött, Hort településen állandó lakóhellyel rendelkező lakosnak, aki Hort
településen állandó lakóhellyel rendelkező, daganatos beteg, a háziorvos igazolása alapján
önellátásra képtelen közeli hozzátartozóját rendszeresen gondozza, és munkáját a gondozási
tevékenység miatt kellett megszüntetnie, vagy emiatt bizonyítottan nem tud elhelyezkedni.
(2) A gondozási segély csak abban az esetben állapítható meg, amennyiben a gondozási
tevékenységet más hozzátartozó a családban nem képes ellátni, továbbá a gondozást végző
semmiféle rendszeres pénzellátásban, vagy táppénzben nem részesül.
A gondozási segély megállapítása
19. §
(1) A gondozási segély fél évre kerül megállapításra, majd a körülmények felülvizsgálatát
követően a Képviselő-testület a feltételek fennállása esetén újabb fél évre dönthet a segély
nyújtásáról.
(2) A gondozási segély havi összege 20.000,-- Ft.
(3) A gondozási segély az éves költségvetési rendeletben erre a célra betervezett keret
figyelembevételével állapítható meg.

Önkormányzati segély
20. §2
(1) A Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére
önkormányzati segélyt nyújt.
(2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt önkormányzati segélyben részesíteni, akik
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy
alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi
segítségre szorulnak.
(3) Ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítségnyújtást indokolják, az önkormányzati
segély bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján is folyósítható.
(4) Önkormányzati segélyt akkor lehet megállapítani, ha a család egy főre jutó átlagjövedelme
a mindenkori nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő esetén a 250 %-át nem haladja meg

Az ellátás megállapítása
21.§2
(1) Az önkormányzati segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel.
(2) Az alkalmankénti segély gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás által nem
vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként is megítélhető.
Évi egy alkalommal tüzelő beszerzésére, illetve a fűtés költségeihez való hozzájárulásként
pénzbeli, illetve természetbeni juttatásban részesülhetnek a jogosultak.
(4)A havi rendszerességgel folyósítható önkormányzati segély időtartama az egy évet nem
haladhatja meg.
Speciális eljárási szabályok
22. §2
(1) Az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és
családja jövedelemigazolását, illetve a havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező és
pályakezdő személyek esetében az erre vonatkozó nyilatkozatot.
(2) Amennyiben a rászorultsággal, illetve a nyújtott önkormányzati segély céljának megfelelő
felhasználásával kapcsolatban kétség merül fel, a kérelmező köteles a hivatal által
kezdeményezett környezettanulmány végrehajtásában közreműködni. Ha a közreműködést
megtagadja, kérelme elutasítható.
23. §2
(1) A megállapított önkormányzati segély folyósítása
a) pénzben,
b) természetbeni ellátás nyújtásával történhet.
(2) Indokolt esetben a segélyben részesített személyt kötelezni lehet a segély felhasználásáról
történő elszámolásra. Ez esetben a határozatban a felhasználás célját, és a felhasználásról
történő elszámolási kötelezettséget is meg kell határozni.
(3) Önkormányzati segély iránti kérelem elbírálásakor, amennyiben
a) a kérelmező életmódja, életvitele arra enged következtetni és
b) a jegyző által készített környezettanulmány, valamint a köztudomású tények alapján
bizonyosságot nyer, hogy a kérelmező a részére megállapított önkormányzati segélyt
nem a saját vagy családja létfenntartásához nélkülözhetetlen árucikkekre (hanem
például élvezeti cikkekre) fordítaná, részére az önkormányzati segélyt természetben
kell megállapítani.
(4) Az (5) bekezdésben foglalt természetbeni ellátás formái jellemzően a következők
lehetnek:
 a település élelmiszert forgalmazó boltjaiban kizárólag közvetlen fogyasztásra
alkalmas alapvető élelmiszerek vásárlására jogosító határozat.
(5) Az önkormányzati segély megállapítását követően a természetbeni ellátás – jogosult
számára történő – biztosításáról, az ellátás megszervezéséről a jegyző gondoskodik.
Összege
24. §2
(1) Az alkalmanként megállapított önkormányzati segély összege esetenként 3.000,-- Ft-nál
kevesebb, és 20.000.- Ft-nál több nem lehet.

(2) Az önkormányzati segély összege – tárgyévben - legfeljebb a mindenkori
nyugdíjminimum összegének a négyszerese.
(3) A rendszeresen adott önkormányzati segély havi összege nem lehet kevesebb 3.000 Ft-nál.
(4) A havi rendszerességgel megállapított önkormányzati segély és az eseti önkormányzati
segély együttes összege nem haladhatja meg a (2) bekezdésben meghatározott mértéket.
(5) Önkormányzati segély egy családból csak egy személy részére állapítható meg.
(6) Évente egy alkalommal, rendkívüli élethelyzet esetén – különösen elemi kár, baleset,
hosszan tartó súlyos betegség, haláleset – a jövedelmi viszonyoktól függetlenül is nyújtható
önkormányzati segély maximum 100.000,-- Ft összegig.
25. §2
26. §2
(1) A Képviselő-testület önkormányzati segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy
eltemettetéséről gondoskodott függetlenül attól, hogy az elhunyt személy tartására köteles
hozzátartozó volt-e, vagy sem, és a temetési költségek viselése a saját, illetve családja
létfenntartását veszélyezteti, s a családban az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori
nyugdíjminimum összegének a háromszorosát nem haladja meg.
(2) Önkormányzati segély nem állapítható meg annak:
a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem eléri vagy meghaladja a mindenkori
nyugdíjminimum összegének 300 %-át,
b) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési
hozzájárulásban részesült.
Speciális eljárási szabályok
27. §2
(1) Az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés
költségeiről - a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát.
(2) Ha az önkormányzati segély megállapítását nem a haláleset helye szerint illetékes
települési önkormányzattól kérik, a kérelem elbírálásához szükséges az elhunyt személy
halotti anyakönyvi kivonata is.
(3) A megállapított önkormányzati segély összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az
arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a
kérelmező részére vissza kell adni.
(4) Az önkormányzati segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon
belül lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban.
(5) Ha a kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik, az önkormányzati segély a
temetés költségeinek kifizetésére előre is adható. Ilyen esetben a határozatban meg kell jelölni
azt a határidőt, ameddig a kérelmező köteles a temetés igazoló számláit bemutatni.
Összege
28. §2
(1) A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek
10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek
vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.

(2) Az (1) bekezdés értelmében a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 150.000. Ft.
28/A.§2
(1) A gyermek önkormányzati segélyben részesíthető, ha a gyermeket gondozó család
időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe kerül.
(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen: valamely családtag tartós
betegsége, magas gyógyszerköltsége, vagy munkanélkülisége miatt bekövetkezett jelentős
mértékű jövedelem csökkenés, illetve elemi kár miatt bekövetkezett rendkívüli kiadás,
valamint iskoláztatás miatt bekövetkezett többletkiadás.
(3) Gyermek után járó önkormányzati segélyt akkor lehet megállapítani, ha a család egy főre
jutó átlagjövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő esetén a 250 %-át
nem haladja meg.
28/B.§2
Az önkormányzati segély megállapításával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület
gyakorolja.

III. Fejezet
Természetben nyújtott szociális ellátások
29. §
(1) Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók.
Természetbeni szociális ellátásként nyújtható:
- a rendszeres szociális segély, a (2) bekezdésben meghatározott mértékben és feltételek
fennállása esetén,
- a lakásfenntartási támogatás,
- az átmeneti segély,
- a temetési segély.
(2) A rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában akkor nyújtható,
ha a családban a Gyvt. 68. §-a szerint védelembe vett gyermek él.
(3) A rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtása a
következők szerint történik:
- az ellátás természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtására kezdeményezést
tehet az érintett, valamint az eljárás megindul a védelembe vételről szerzett hivatalos
tudomással;
- a természetbeni juttatást
- élelmiszer (beleértve az étkezési díj kifizetést)
- közüzemi díjak, illetve
- a védelembe vett gyermekenként a rendszeres szociális segély megállapított összegének 20
%-a, de összesen legfeljebb 60 %-a nyújtható természetben.
30. §

(1) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi
díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, valamint a családi
szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.
(2) A pénzbeli ellátások természetbeni ellátási formaként való nyújtása tényéről és indokáról
az érintettet az ellátást megállapító határozatban tájékoztatni kell.
(3) A természetben nyújtott ellátás konkrét formájáról, módjáról a testület a határozatában
dönt.
31. §
Az Önkormányzat a következő - jellegükből fakadóan - természetben nyújtott szociális
ellátások köré sorolt ellátások közül
- a közgyógyellátás esetében meghatároz egyes jogosultsági feltételeket,
- valamint rendelkezik az egyéb természetbeni ellátásokról.
Köztemetés
32. §
(1) Ha a haláleset a település közigazgatási területén történik, a polgármester önkormányzati
hatáskörben – a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül – gondoskodik az
elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
(2) Ha az elhunyt személy utolsó lakóhelye a települési önkormányzat közigazgatási területén
volt, akkor az önkormányzat
a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy
b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.
(3) A települési önkormányzat különös méltányosságból a (2) bekezdés b) pontjában
meghatározott megtérítési kötelezettség alól
a) részben mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben
aa) az érintett személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj 150 %-át, egyedül élő esetén a 180 %-át, és
ab) az érintett személy vagyonnal nem rendelkezik,és
ac) a hagyaték csak hagyatéki teherből áll
- 13 b) egészben mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben
ba) az érintett személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj összegét, egyedül élő esetén a 150 %-át, és
bb) az érintett személy vagyonnal nem rendelkezik
bc) a hagyaték csak hagyatéki teherből áll.
Közgyógyellátás
33. §
(1) A jegyző a közgyógyellátással kapcsolatos jogköreit az e cím alatt meghatározottak
figyelembe vételével gyakorolja.
(2) Az Szt. 50. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon kívül az a szociálisan rászorult személy
is jogosult közgyógyellátásra, akinek esetében a Képviselő-testület által itt meghatározott
feltételek fennállnak:

- az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg,
továbbá
- a havi rendszeres gyógyító ellátás költéségének mértéke az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri vagy meghaladja.
(3) A közgyógyellátás iránti kérelem elbírálásához a havi rendszeres gyógyító ellátásokról a
63/2006. (III. 27.) Kormány rendelet 10. számú melléklet alapján kiállított háziorvosi
igazoláson túl szükséges az Szt. 50. §-ának (3) bekezdése szerinti igény esetén a jelen
rendeletben foglalt feltételek fennállását igazoló irat.
(4)2 A döntésekről a jegyző negyedévente beszámol a Képviselő-testület ülésén.

IV. Fejezet
Szociális szolgáltatások
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
34. §
(1) Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére – a szociális törvény 86. § (1)
bekezdése alapján - a személyes gondoskodást nyújtó, következő alapellátási formákat
nyújtja:
- az étkeztetést,
- a házi segítségnyújtást,
- a lakosságszám nagyságából következően:
- a családsegítést,
- a nappali ellátást, valamint
- az előzőekben nem említett, egyéb szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást.
Étkeztetés
35. §
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségügyi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk miatt.
(2) Kor miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha betöltötte a 65. életévét.
(3) Egészségi állapota miatt minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a háziorvos igazolja,
hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben
meghatározott étkeztetést, azaz pl.: erősen legyengült, fekvő beteg, stb.
(4) Fogyatékosság, illetve pszichiátriai betegség miatt akkor minősül valaki szociálisan
rászorultnak, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a
betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott
étkeztetést, azaz pl.: testi fogyatékossága, értelmi fogyatékosság, pszichiátriai állapot.
(5) Szenvedélybetegség miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a vonatkozó
szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az

érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetést, azaz pl.: olyan
szenvedélybeteg, ami miatt képtelen az ellátás biztosítására.
(6) Hajléktalanság miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a személy
nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, s a
hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét.
36. §
Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni, melynek összegét az Önkormányzat Képviselőtestülete külön rendeletben állapítja meg.
37. §
(1) Az Önkormányzat az étkeztetést
- étel elvitellel, valamint
- az étel házhoz szállításával biztosítja.
(2) Az étkeztetés nyújtás konkrét módjáról a Hort és Csány Települések Szociális Ellátó
Intézményének szakmai programja és SZMSZ-e rendelkezik.
Házi segítségnyújtás
38. §
(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást.
(3) Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé,
a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében
történő ellátást.
39. §
Az Önkormányzat a házi segítségnyújtási feladatot a Hort és Csány Települések Szociális
Ellátó Intézményi háttérrel látja el.
Családsegítés
40. §
(1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet
miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése
céljából nyújtott szolgáltatás.
(2) A családsegítés keretében biztosítani kell
a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
c) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve
konfliktusok megoldásának elősegítését,

d) a közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok tervezését,
e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve
egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás,
konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.
(3) A családsegítés keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást igénybe vevő
érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell
terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a
családsegítés akkor terjedhet ki, ha
a) a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és
b) a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - e szolgáltatás
keretében is megfelelően biztosíthatók.
41. §
(1) Az Önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatait a Hort és Csány Települések
Szociális Ellátó Intézmény útján biztosítja.
Nappali ellátás
42. §
(1) Az ellátás az Szt. 65/F. § rendelkezéseinek megfelelően történik.
(2) A nappali ellátásért térítési díjat kell fizetni, melynek összegét a Képviselő-testület külön
rendeletben állapítja meg.
(3) Az ellátás iránti kérelmet a Hort és Csány Települések Szociális Ellátó Intézmény
vezetőjéhez lehet benyújtani.
Az ellátások igénybevétele
43. §
(1) E rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az ellátást
biztosító intézménybe történő felvétel, valamint az ellátások igénybevétele iránti kérelmet az
intézményvezetőhöz kell benyújtani, a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet 1. sz. melléklete
szerinti formanyomtatványon.
(2) A jogviszony keletkezéséről és az ellátás iránti kérelemről az intézmény vezetője dönt.
(3) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása. Az
írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell.

V. Fejezet
Záró rendelkezések
Hatályba léptető rendelkezések
44. §
(1) Ez a rendelet a 2012. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után
beadott kérelmek esetén kell alkalmazni.
(2) A rendeletben megállapított jövedelemhatárokat az e rendelet hatálybalépését követően
benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni azzal, hogy a megállapított átmeneti segélyt,

lakásfenntartási támogatást, közgyógyellátást az esedékesség napján, illetve a lejárati idejéig
vagy a jogosultság esedékes felülvizsgálatáig folyósítani kell.
Vegyes rendelkezések
45. §
(1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekre a szociális törvény, valamint a végrehajtására
kiadott kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szociális
szolgáltatástervezési
koncepcióban
meghatározott
feladatok
megvalósulásának,
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. A helyi szociálpolitikai kerekasztal
évente legalább egy alkalommal ülést tart. A kerekasztal képviselőinek névsorát a 6. számú
melléklet tartalmazza.
(3) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Hort Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a 8/2011. (II. 14.), a 12/2010. (XI. 24.) és 11/2009. (V. 28.) rendelete.
Hort, 2012. február 15.
Dr. Keresztes Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Záradék:
1. A 3/2013. (II.14.) Ör. hatályba lépése 2013. február 14-én, rendelkezéseit a hatálybalépés
napjától kell alkalmazni.
2. A 21/2013. (XII.11.) Ör. 2014. január 1-én lép hatályba, rendelkezéseit hatálybalépése
napjától kell alkalmazni.
3. A 2/2014. (I.22.) Ör. rendelkezéseit 2014. január 23. napjától kell alkalmazni.
4. A 4/2015. (II.11.) Ör. rendelkezéseit 2015. március 1. napjától kell alkalmazni.
Hort, 2015. február 11.
Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

1. számú melléklet1
A Képviselő-testület az alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket ruházza át a
polgármesterre:
Polgármester feladata, hatásköre3
a) Köteles a hajléktalan személynek szállást biztosítani – tekintet nélkül hatáskörére és
illetékességére -, ha ennek hiányában a késedelem a hajléktalannak életét, testi épségét
veszélyeztetné. Erről értesíti az illetékes szervet, és követelheti a kifizetett
önkormányzati segély megtérítését.
b) Kötelezheti az eltemetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére.
c) Méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti a megtérítendő összeget, és ennek
kamat összegét, ha a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el.
d) Kötelezi az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt a Szoc.tv-ben
meghatározottak szerint a visszatérítésre.
e) Gondoskodik annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről,
akinek vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója.
f) Átveszi a saját és a képviselő-testület által gyakorolt hatáskörökbe tartozó ellátásokra
vonatkozó kérelmeket, illetve gondoskodik azoknak a Polgármesteri Hivatal általi
átvételéről és további kezeléséről.
g) Utalványozza a szociális ellátásokat.
h) Rendkívüli segélyt nyújt a jelen rendelet 24. § (6) bek. alapján
i) Megállapítja az elemi károsultak segélyét
j) Dönt az önkormányzati segély nyújtásáról

2. számú melléklet

Az együttműködésre kijelölt szerv adatai
1.) Az együttműködésre kijelölt szerv neve: Horti Szociális Ellátó Intézmény
Elérhetősége (név, telefonszám, e-mail cím stb.):
Vezető: Kiss Edit
Elérhetőség: 3014 Hort, Kossuth Lajos u. 149.
Telefon: 37/378-412.

3. számú melléklet2
KÉRELEM
eseti önkormányzati segély megállapítására
I. Az igénylő adatai

Név: …........................................................Születési név:

.............................................................

Anyja neve: ............................................................
Születési hely év, hó, nap: .......................................
Lakóhely: ....................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ….................................................................................................................................
Állampolgárság: ..........................................................................
Családi állapota: ..........................................................................
TAJ szám:

............................................................ Telefonszám: ............................................................

Ha a segély megállapításra kerül kért kifizetés módja:
házipénztárból

postai úton

folyószámlára*

Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri):
…....................................................................….................. ........
A folyószámlát vezető pénzintézet neve:................................................................
Cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy esetén:
A törvényes képviselő neve:

.................................................................................................................................

Lakcíme: ....................................................................................................................................................
II. Az igénylővel közös háztartásban élők adatai

NÉV

1
2

3
4
5
6
7

ANYJA NEVE

SZÜLETÉSI
HELY, IDŐ

ROKONSÁGI
FOK

JÖVEDELEM
FT / HÓ

III. Jövedelmi adatok

Igénylő jövedelmének összege:
Igénylő házastársa/élettársa jövedelmének összege:
Igénylővel együtt élők jövedelmének összege:
Összes jövedelem
Az egy főre jutó jövedelem összege / hó:

Ft.
Ft.
Ft.
Ft.
Ft.

Az igényelt támogatás:
gyógyszer-támogatás; krízis-

A kérelem rövid indokolása:

...........................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Kelt: .................... év ........................................ hó
…............................................ .................................
az igénylő aláírása

................... nap

….................................................................................
igénylővel együtt élő házastárs/élettárs aláírása
NYILATKOZAT

Név: ..................................................... , .............................................................................
szám
alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy adataimat hatósági nyilvántartás, valamint statisztikai
adatszolgáltatás céljából a hivatal kezelje.
Ügyemben tájékoztatást
kérek – nem kérek*
(Kérelmem iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügy
intézőjéről, telefonszámáról.)
Kelt: .................... év ........................................ hó
................... nap
.........................................
aláírás
 A megfelelő szövegrész aláhúzandó

A támogatás megállapításához szükséges igazolások:










az igénylő és családtagjai jövedelemigazolása (családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás stb.),
jövedelemmel nem rendelkezők esetében a Munkaügyi Központ igazolása, alkalmi munkából élők
esetén: nyilatkozat a jövedelemről, vállalkozók esetén: NAV igazolás;
különélő házastársak esetén: hatósági bizonyítvány a különélésről;
14. életévüket betöltött tanulók 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolása;
gyógyszer-támogatási kérelem esetén:
a háziorvos / szakorvos igazolása a gyógyszer / gyógyászati segédeszköz szükségletről;
a gyógyszertár igazolása a gyógyszerek összegéről;
az egészségügyi szolgáltatás díjának igazolása;
krízis segély esetén:
a rendkívüli élethelyzet igazolása.

4. számú melléklet2
KÉRELEM
rendszeres önkormányzati segély megállapítására
I. Az igénylő adatai

Név: .........................................................................
Születési név: ..........................................................
Anyja neve: ............................................................
Születési hely év, hó, nap: .......................................
Lakóhely: ....................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: …...............................................................................................................................
Állampolgárság: ..........................................................................
Családi állapota: nőtlen házas
TAJ szám:

özvegy elvált

............................................................ Telefonszám: ............................................................

Ha a segély megállapításra kerül -kért kifizetés módja:
házipénztárból
Bankszámlaszám

postai úton
(akkor

kell

folyószámlára*
megadni,

ha

a

folyósítást

bankszámlára

kéri):….............................................. ......................
A folyószámlát vezető pénzintézet neve: ... ...............................................................................................
Cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy esetén:
A törvényes képviselő neve:

.................................................................................................................................

Lakcíme: ....................................................................................................................................................
II. Az igénylővel közös háztartásban élők adatai

NÉV

ANYJA NEVE

SZÜLETÉSI
HELY, IDŐ

ROKONSÁGI
FOK

1
2
3
4
5
6
7
III. Jövedelmi adatok

Igénylő jövedelmének összege:
Igénylő házastársa/élettársa jövedelmének összege:
Igénylővel együtt élők jövedelmének összege:

Ft.
Ft.
Ft.

JÖVEDELEM
FT / HÓ

Jövedelem összesen
Az egy főre jutó jövedelem összege / hó:
A kérelem rövid indokolása:

Ft.
Ft.

...........................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Kelt: .................... év

........................................ hó

................... nap
.........................................
az igénylő aláírása

….................................................................................
igénylővel együtt élő házastárs/élettárs aláírása
NYILATKOZAT
Név: ......................................................... , ...................................................................................... szám alatti
lakos tudomásul veszem, hogy a jogosultságot érintő körülményeimben fellépő bármilyen változást 15 napon
belül a Hivatalnak be kell jelenteni.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét
köteles vagyok visszafizetni.
Hozzájárulok, hogy adataimat hatósági nyilvántartás, valamint statisztikai adatszolgáltatás céljából a
hivatal kezelje.
Ügyemben tájékoztatást
kérek – nem kérek*
(Kérelmem iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügy
intézőjéről, telefonszámáról.)
Kelt: .................... év ........................................ hó
................... nap
.........................................
aláírás

* megfelelő részt kérjük aláhúzni
A támogatás megállapításához szükséges igazolások:
 az igénylő és családtagjai rendszeres jövedelmeknél- kérelem benyújtását megelőző hónap
nettó jövedelméről jövedelemigazolása (családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás stb.),
jövedelemmel nem rendelkezők esetében a Munkaügyi Központ igazolása, alkalmi munkából
élők esetén: nyilatkozat a jövedelemről, vállalkozók esetén: NAV igazolás;
1. 14. életévüket betöltött tanulók 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolása
2. a kérelem indoklásában szereplő tényeket alátámasztó dokumentumok
(Tájékoztatom: házastársak csak akkor tekinthetők különélőnek, ha lakcímük különböző!)

5. számú melléklet2
ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP TEMETÉSHEZ
1./ Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________
/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/
Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:
Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________
Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap
Elhunyt személyhez fűződő rokoni-, egyéb kapcsolata:_________________________
2./ * Állampolgársága : magyar
________________
bevándorlási engedéllyel rendelkező
menekültként elismert
letelepedési engedéllyel rendelkező
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______
3./ * Családi állapota:
házastárssal élő, élettárssal élő, egyedül élő, egyedülálló, házastársától külön élő

4./ Lakóhely:
__________________________________________helység
________________________________utca________sz..________em.______ajtó
Tartózkodási hely:
___________________________________helység
_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó
Értesítési és utalási cím:
_______________________________helység
_________________________________utca________sz.________em._______ajtó
Telefonszám: ____________________
* A hadigondozásról szóló 1994.évi XLV törvény alapján temetési hozzájárulásban
részesült:
igen
nem

A Szociális Osztály az ügy egyszerű megítélése miatt az eljárás megindításáról értesítést
nem küld.

* A megfelelő rész aláhúzandó

KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN ÉLŐK ADATAI

Név, születési név is

Családi állapota
Rokoni kapcsolat

Születési idő
TAJ szám

Anyja neve

19....év..............hó.....nap
a.

19....év..............hó.....nap
b.

19....év..............hó.....nap
c.

19....év..............hó.....nap
d.

19....év..............hó.....nap
e.

19....év..............hó.....nap
f.

19....év..............hó.....nap
g.
Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális,
gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkező közeli hozzátartozók közössége
4/ AZ ELHUNYT ADATAI
Az elhunyt neve / születési név / ________________________________________________
Születési helye: _________________________ Anyja neve: ___________________________
Születési idő: __________ év _________________ hónap _________ nap
Lakóhely:
__________________________________________________ helység
________________________________ utca ___________ sz. __________ em. ________ ajtó
Elhalálozás helye, ideje: ______________________, _______ év ________ hónap ____ nap
Halotti anyakönyvi kivonat száma: __________________________

A jövedelem típusai

Kérelmező
jövedelme

A háztartásban élő hozzátartozók jövedelme
a)

1.

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási

b)

c)

d)

e)

f)

g)

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

jogviszonyból származó
Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más
önálló tevékenységből
származó
Alkalmi munkavégzésből
származó
Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
Egyéb jövedelmek
Összes jövedelem

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: …………………………..Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört
gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján – ellenőrizheti.
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan
adatközlés esetén a támogatás visszavonásra kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett
támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Hort, 200____ év_________________hó _____nap
_____________________________
kérelmező házastársa aláírása

______________________________
kérelmező aláírása

6. számú melléklet
A szociálpolitikai kerekasztal tagjai:






Polgármester
Horti Szociális Ellátó Intézmény vezetője
Gyermekjóléti Szolgálat Családgondozó
Idősügyi Tanács vezetője
Háziorvosok.

