rdid Község i Önk om

án

yzat Képvheló- leíii loióne k 2/2o
1/2015, (Ii, 26.)

.l

h.\i./ociál,. ellll.§ok

cc

l 5

,0IL

1

2,

) rendeleté!é]foódositoli

re.delel

\zo.iiln limogalnloA !/nbil!áiról

Egyséles szeík.7etben

Rád Közséei Öntomán)za! KépvnelörestiiLcie a szocjáis i8.zgaláyól é5 szociiljJ
ellálásokról szóló l993, é,i Ilt, tőnénl (szodl,) ] §_órak (2) bekezdéséb.r. lo, § (1)
beke2dé sében, 25. § (3) bel,ezdis b) poi!ában,26 §_ábü. ]2. § (l) bekezdés b) poDüábü és
(]) bekezdésében, 15, §ábai. a8 § (4) bekezdésében. 58/B § (2) bekezdésében, 62, § (2)
b"../eeele,02,(,'e,,l,b."e,,liabe,,1po1 le | !hna/-, a apb,,, A ap'oím)
]2. cikn, (1) bckezdés a] Pntlában. lalan]ú a N,lag!!fuBzág hcl! őntordán},atairól sáló
201] évi clxxxlx. lönény l],§ (l) bék.,dcsiben meghatílozon lehddkörébcn eljííaa
szociá|is eondoskodás lrelyi szabá]raúól ! ki'letkezókel rendelL c|]

L
l.§
Fndelel célja. hogy a szociális biztonsáe DlesleEntése és mcgóúés. ádekében az
oDkoanányzat án],aBi te]jesílóképe$éeétis tekintgnel _ n€ghltározza a szociálisan
liszoíuhak iésZéEnFijtandó, illetve n)rujlható pénzbelj. Fmészetbeni cllálások fomán.
_E

feltételen. nértékéLvalanint igén!,be\ételük ícndjé1 és geáncián,

2,§

(l) Á Éndelet halálla a saciális isazsalávól és szociális el]álásokról szóló l99]. éli lll
tónény (szocn,

a) -

)

alap]áú kneried:

önlomráD}zat illerékés\ési

b) atelepülés

kózieuealisi lüülelén éló be!ándóro]t szeméIyeke]

c) a település

közigúgllási tertilelén élil ]eielcpedeIl skmólvekr..i

d) a magyfu hatóságok állal neneküllkárl vagy
kóziclzg,lási telii lció n éló szenélyckíel

o]lalúeottként elisneí. a tdlepülés

dra x ha]lékulan szqné]yre. áti az€llátás isén}bevólclckor úg) nyiIalkozlt,
tanózk.dási hebe a Ielep ri lés k ózigrga tási le íü leté. \an
e)

hoe"v

(2) Az öntormányzai. haliskörére és ill.tékcs§éeáe tekinrei nélkűl kölelcs az aíi
!ászoru]ónok ide énve az szoct!, ]. § (2) bekezdésében tbglál! személ),ekel is
öniomáryzali segél}l. élkezés1, illetle szál]ást bjzlosit i. ha ennet hiánv! azaüa rászoruló

-,e, rl, i

(])

1_1leo,eFel

\-

\_",

- .

,_,

,.,".

,i

A

szociális rászoru|iságlúl liilr!ó pénzbeli el]tilások eselén a kérelnel az a szociális
hatásköí 3F}onó sz€N bnúljael, amel]mek illelékesési teriiletén á kérelnrezó iakine van,
A kéElnezó lálcifoe aza lakobely v5Ay taIlózkodási helY. aholé]elli&lszenien lakik,

lL
Hilílkiiri és eljírósi.cndclkezós9k
].§
E rendeielel a szociális ieúsalásól és szociá]is cl]álásokrólszóló l99]. é!iJlI. töNé ryel. és
a péfubc]i és temészctbeni szocjá]h eltítások igényléséneké5 megáuapilásának, v.lminl
foI:-ósitásáDak részleres szabábairól szó]ó ó],]]006, (lll,27) Ko.n Fndeletel iovábbá
eByes szocjá]is ellátások fol.íósnásrnak és elszánro]ásának szabál,ajíó] szóló 6:/200ó (lll
27 ) Korm, rendelettcl valaúinl a szemólyes gondoskodáí nyújló eLládsok Éritésidijairól
,/ól
le,delerc ,c)L''
l ,a/ ,

u

2. .ol I

Lon

^í,ld].a

1,§
Azellálás iráni kére]nrel a RLidiKo7ós Ö.lonn áD zat i Hi vatl lnál (ioráblri
lehet elólcl]esneni az eüe a célíale.dszeFsnell Io nanyoólllvánlon
(1)

alr

ban: Hivatal)

(2) Amcnnyiben a szociálh ellitásl kéó az általa kétlnezeli ellátás hel}étl nás elláúya
út ógo{,l, eI e d e, v'c,e, L<, h
g,,Pl r r, i,,eb]es fu ,el-víen o.n, ú.on l a or
"
alapjáú aDak fehélelei lennállnak az ellálásl száfoáú hivalalból neg kéll nl]apillri,

\rl,

5,§

(l) Á

rendelel által alkaLfilzoll tbsalmak éíel,ne,éséíc
az szoctv _bm foltahakal kell

(]) Nincs sziiksée áz.knlk az adatoknak a kéÉlnrezóáltxli i!ázóliía, melvek a Hivala|
nr

ilváltarlásaiban

i'el

leüeló ek,

lánrogalás iránii kéElmctereMelet
abo,1l r..á2lol,n ne'le. ele.1.1

l

fo el

lénlete szerinli nvontatváo,o

n ke tI

6,§

1]) A dönléyc joeosult yqa ddnté§él a benYújtot{ ké{]cn, lmak mellékletei vald1.l
sziikség s4íilí elkészn.! kö ryezenan ljnán} alapján kűtcles úeghozni
Körnlez.íaDulmány elkészitésébea Hivalal bevonlratra u.,Együtt i ayemrekekén'

Nonp.ofit Kóá3sznú

qemekjólái

és csdndscgnó szolsálatot,

nnn szezódöt segilől,

(2) I,1el]ózni kell a kóIny.7etlanulnány lehéleldi. ha l kéreln€zó
j,.,.i;/o \",on ,ol ,po, 1L lb,\,,j,ir.r
i l._ód, "lze,'jl,.
lorú fienJeiben nem ronenll! loz.s

T€leDúló5ilanog,|,.ig€nJl.§íhe/b.n)Ujtandóig.,zol,.oL
7,§

(1) A szociális ellátása va]ó jogo§ §á! elbirnlá§ához a kórelnrezó kóteles a Vele kózós
háztanásbao élók vagtoni..iólede]nri lhzonlanól nyilalkoai, azokal igazolni, lalánrinl
ponlosfu hegjelöln i az igénye h szociális

el

látást,

(2) A üali rendszeres jöredelneker oknányókkll (muniállalói igazolás. nzelési jesyzék.

n}l8dl,,-\el,óoné,!Po -,el

b

1.1

jl",ó-

' -!,"b,,c,D eT-.le , ,|c\eoe;r,,!,,ol,,.

,ll--_Lo2" _

iel

4\ !

,ö,ede|"t.J,h,l_, lTv.do ioo"/"k g L,,,l- mrd/<€ar ne,nelo
ö\rde],elnel o/ §,. l0 . _ o.Le,o.,e -g\ e Pm| ,c|, , l . relen .enJJl,asa,

meleLözó

egy (I) hónap. ce.vébiővedelNknél eg},

Döntés. td€pülósi

é!

tinolrtásúl

3.§

(l)

Kópliscló tstülel áhBL álruházott hlláslinben
^ odanéLéséról, a
tánolaús

a

polgárnresler dönt

a

lelepiilési

(2)ApolgámesIera(]) poni
rendes kópviseló{e§ü|eli

szeriDti daniésenól a Képvhe]ó{estúl.tet a soron kővetkezó
iiléscn újékoztatni köteles,

Á jogosulatl'nul igéNbe!.lt ellálás ybszaté.il&.

9,§

q/ §/ofl, l7

l5- hle/i,ebel oet,a|alo,ot Leeln\.lolId
J polcaÉer.l
1l",l\,íLe a-Jl\ q oto,,,ld,a-,,.!lJb_c,ellas ó /egel./.fuoln a-i Ji
^|,üa

A lznciJlis eúndn§kodl\ rcn,lszerc
l0, §

he'v ./o(i"l, 9m o,Lod",. \o, a|.o,ó, ot e/fl ,,e-< l p.r/b.l

e,

III. Pónzbelj glüaások

TdepűlésitánoeatásI
1r. §

(l]

]Az ö.kományal települósi iimogalásként szü]elési lámoearásbfu résZsiti úl a
*éElmczól. ati a iámoaa!ási hit hónapon belúl kéíi,iovábbá gremekének
sziileiésekoi és a kéielemben}alitásator is élellitelsze.úen Rád község köziElzcatási
területén él, va]anint a szülók lalamclyikének lecalább egy éve jnegszakiíás nélkü] a
teIe!ülésen bejelentet lakónelye vaD d gJierhck szúletését negelóá en, (2. metlékler)

néíéke

A

születési tánroEatás
ha a szülók
nregszületetl és éló glermekeúkéni j0 000 Ft.

-

a

A szülerési tánógatáS nériékeha az eryik, lagy mindkét szüló, taítózkodási
hely bei.]cntéssel él é]el\,jt.hz.nic! a ielepülésen a nregszületett és éló
gyemekenkénl25 000 |t,

b)

c)
(2)

nidi állaDdó lakosok

A születési támo_qalás kéElenüól a polgármcster dönl amely dönlés el]en eey
alkalo m nal a Képlisel ó tesiii lcthez lehet lil lebbeai

mánvzal tel epül és j láío galljlkéí! lyórysze ftánogatást b izló s ír a szociál han
úszoru]t. kérelnezij személycli Észáe az egés7séei állapoluk nregórzéséüez és
lretyreál líirsához kapc so lód ó k iadásaik csd kte nl ése érde kében, ( 3 , számú mel léklel)
r

A2

ö

nko

igényelbel az egled álló és külön hááartásban éló
kérelmező. áli.ek havi jővedelnre, iuetlc u együtl élók esel€ben a
lrááarlásábe éIókJ. figyelenmeLaz egy fórejuló havi jövedel€n nen haladja
mcg azöreg\égi i,ugdij Dindennoi lcak isebb összegének 2 5 0 %_át
Gyóg,vszertánogalásl

u a kérelnezó. akinek
ininii kérelúéielulasilották. ilr€n lánoBatásbm n.m rcszcsül,

Teleptjlési 3_vóe_vszeíámog.tásm jogosull

b)

közgyógyelláds

A

gyógyszeíánogatás

gyó gyszerk öl lsé g 70% a, dc

havi összege
maximün

az

5 000 F1

eli§fuéd

hlvi

rend§7ere§

Települési lánogalásként gtóB_vszerlúnogaiást

d)

tágyé!énck deceúber

jl-ir

lehct meEállapila.i,

(])

Települósi le]ogaús kcíetébena büatáshoz kapcsolódó rendszeres kigdások
viseléséhcz.illehe hntBlékol felhalmozó szenéiyek számára aúak csökkentéséÉ. ú
önlomán]rzal a sajá! bev&eleiból nen kép€s tímoeíáínyújimi, d. ete a céka biztosítoí
állami. vagy nás páIyózali lóbblctloúás felhaszná]harósága esérében.annak nértékéig

b,/ a ld\] )'A,lJnogaL
'A li, lieL,frij,,

l

Tll,,elejel,/í,,,i. -e,o,neli"en\ellclo,
^l!om,},ál e,d. le/".e,e J l,,-,,3, br,. " b b /,oi,o,|

]r0l5(lll
:]20lJ,(ll

reid.le,l. §drp]áí
reid.ld] §d$jón
'2]20l5,(lll lr ) renddd j \ lheiói
']]]oL5 0lI ]].) rcnddd4 l lhoiíi
12 )

l2

)

/

ö\ /eg

Települúsi lakha!ásj támogatásl igényellrel, aki háztaíásában az egy örejuló
hali jölede]em nem h!]odja ner az öregséei n}agdij n]indenkóri legkisebb

b

. ,,.

L

e, lLJ,,,

écl! b,Pye\dÉ{ dP.ertbP,

31 ig lehet negál]!Dilani

Atslepülési

lali,úsi Iámo8aláshávi

ö$?_ege legfeljebb 5r]00 Ft,

A lelepülésilakhalásj!ámoeltás kérelen ól. polgámester dóDl, anrely
'l],l,A!,,lJl,nn,.,!Kep,,clole.F clc c\e lP'lebdPf ,
l2,
5Rendkivüli

döntés

§

t€l€pülési

tánog.lás

(l)

Rendkn-ü]i telepíilési tánoeátásbln rész.silhetóL alik ónnagUk. illctve családjuk
lélfemtanásáró] frás ijódon neh ludDak gondoskodni. v.g! olhlnanrré jelenikzó
lübbletkiadís k nrült anyapi seí]itséErc szorulnrkés
a) á].inek családjában Bz e8y fóre Juló jóvedelcn ]egfeljebb az öÉgségj iyucdij
mindenloii legkisebb öszceénck l50%_av.gy
b) egyedűlálIó szenély eselén jijvedel,ne
ósszcgéóek ]egfeljebb 200y0 a,

a, örceséEi nylsdij nrindentori

le_{kisebb

(2) Rendknülj le]epiilési tánrogatás lülönösen beiéeséghe,.ha]álcscúez, elenri káí
ellrárilásához, a vílsághellzctbcn lévó váEndós an}a _!}e nekének nregrartásához,
hko]ááaráshoz. a gyemek logadásának clókészilésénez,nelelésbe ven syernek család]ával
laló kapcsol.ttaíáshoz, gyennek családba Yaló vjsszalerülésének elósegitéséhez
kapcsolódó kiadások vaBy ! Bíennek lríllán}os nelyzele miatt myagi segítségrc szonllónak

a

(j) Á Idndkivú]ile]cPii]ósi tán]ogalás. kérele]n!e és hivala]ból kü|önösen neYelésioktatási
]|Ieznén}, gyánrnatóság !ag! h ís cs al ád!éde lenrfuel ibglalkozó intézn]óny, sz.í,cz.l. illcllc
lemészetes szgmély vagy a gyemekek édekejnek !édelmélelláló társldalni szenezet
kezdenéDeéséE_ is mcgíllapilható
(4)

A

íendkivü]i €lepülési lánrogatás kdFlnrczöként

- családónkéol

éveole két eset]ren

ádható, kn éle/tovíbbá az azonl]aLi bcavatkozásl igéDJ-ló k]izhhel],ze1elháritására.

(5) Az e3y alkalommal nyrljioí Éndknüli lelepülési tánogatás legmagasabb ös\zége ú
öleesógin}lgdij n]nde.kori leEküebb ös2egé1 non habdhalja mog, delegalább
r| A2
eey ndptári é!eúb.lül nregállapítotl le]cplilisilámogalás e$üte\ óss7ege nen'000
halldhalja
neg aZ órégséeinFPdij nnrdeúori legljscbb ősszcgének200% á!
kétlenrhez mellékenri
kell a úlrbletlriadásoka1, hireli éídennóénbjzonJ,itj dokumenlumokal,
^ Anremyibel azok a
kérelenr belyiúlásakór nqn álLiakrendelkezé§t, a szoclv, l7,§ (l) bck.zdésében lóglaltá!ía

:]]eern, , o.Ló,e / 1, j5'okl.,c,§e !l(c'ro,ni

ú

Nen álbpnhltó fue! települési lámogaiás lagy íendkivüli települési rámosatás aúak
aktiv konj személrnek, aki álláskeFsóként. illelve akinek családjábon lele egy hrl&1á§bm
éló sEnrély muDkanélküliként a munlanely keresése céljából nen múkódik együr a P.st
]\,legyei Kormányhivalal Munkaílcyi Kózponl váci Knendellségével,
(6)

A Rád közsé gben ál landó bej el enie n lakással rend el kezetr, vagy lakcinret igzoló hltósági
igeolvánr- szerint íádi tanózkodási helyen élellnehzeúen éIl, és a közséeben eltnetendó
élhunti sze ély, i]]etve állMdó bejelentctl lakással íende]ke7ó e]lemetretó eselében, ú
önkonnán]zai a leneltetés kölBéleihez való hozzá]áruláské nerállapiIon Endkivüli
tc lcpiilés i lámogxláí b iáo sn, me lrnek ó ss zegét a 4, szán ú mel léklet tarlalmaza,
(7)

,

(3) Tenetési támogatás ma]r a kéÉlnezónékádhátó, aki c§aládjában
esy fóre ösó hali
jóvcdelme náléke. nen haladja neg ú öregségi nyugdű mindenkoíi leskhebb összegéíek
lxjmhszorosát A temetési tánrogatást a 5, szánú nelléLlel szerinli Lá€lemel kell

(

9)

A

li telepiilés i támog.tás nónd ké€le m iigyében a
polgámester dőnt,

rend kivü

szerinl a

j

el en

Endel et 3 § (l) bekezdés

Iv, Tr.nó5zeúen n)újlUlt ellálá§ok
Köza€n€lés

\].§
(1)Aszocfu 48 §_aszdintikőáenetéseseténaFolgáme§erjárel,

áli gondoskod.a az elhu|),l cltemeltctésé,ó], közlct]cn hoz?jlaftozó. és/vag!
úélküllralt meg, az önkormányzar köztenetéssel gondoskodik a !ésrjsztességról A
közlemelés kőlhégeit az óntormányzat az clhun}t után maradt ingó és ingailan raE}onából
csökkenü. A kóztemeiés kóllségei a haByatéki eljárásbfu édén}ösilendók. szűkség szennr ú
ingatlmv.eyonralöriénó lerheléssel.
A közknelé s |ól béee i az önkó ím ányzai szómáá á töNén yes örök ös részéó ] megtéríténdó.
(2) Ha nincs,

óókös

(3) szóciális 1ű?elóanyle tánrogatásban tüzji! táorogatás Észesiti az ó.lonnányat a
lelepülésenéló Ltiszoruló i3énylóke1, az álLajn íha]kiin és annak necfeLeló hel,vi rendeletben
szlbályozotl módon. elely állmi tánogaláshoz ü .nkormányzat a szükségcs saiál loíást

lIl.
szeméF€s gondoskodísl nyúiló.llilÁsúk
tót*""t.te.
14, §

(l)

A szodv, ó2.§_ában,neenatározon étkezteIéye jogosnlt (a 6 szimú nelléklel kérelne
alapjiin)' a úszonlló. aki

!]r! t(l l],É d.d! !JlJpj,i

a) 70 éven lelüli,

c) lo&/atékos
d) szenvedél,\,bcle8
e) psziclriáúiai bcteg

l)ha]lékúlái
(2) Az elláÉs nódja lehdr:
a)

heh bdn élke,letés:

b) étkezésel!jtele saiát cLóból]

.) élkezés lráZhoz szil]ilásal

(]) A sz.ciáljs étkezletés ellátáséri, iéiilésidijat ke]lnzetni
tériiésidijal !z ellálást igéltbe
ve!ó jogosuh kötelcs neBnzehi Amemyiben ajogos ltjöledelenmel
^
nem Endelkezik. a
lédlésidijal ajo3osui lanására. gondozásím körele2et és képes szenély köteles megfizetni,
A szo.iális étkezés téritésidijának összeg& a 7. számú foelléklet tarlalmazl

(4) Az öilomrnyzat az étlreztetésl a7 áhala njiiködtetetl Rádi NapkóZi_othonos Óvoda
intóznényen ke$áül srcrvezi meg.
Té ritós m entes szo ci:i l i§ étkc2teté§

15. §

(I)

Á

szeDrélyes Eondoskodís körébe lalbzó szociálh étkezéíaz öntonún}zat
léiilésn.ntesen biztosilja. ha a kérclnÉzój.vedeljnc ncn haladja nreg az öleeséci n}agdii
nrnrdeúoi legkisebb összegét, lovábbá nincs nag}korú cyemeke, knrek kóielessége
rászoruló szüIeiól Bondoskod!i
(2) A

szoljilh éttezésigénlbc\óic]iró1

és nródjáról a

polgármeíer ddnt.

csllódsegitós
16. §

szoctv

6.1.§_a szerinli családsccilést

^
önkomán,Yzal

&

a

.,F]grün

c salád ser itó S2ol gálata l

és a glernrckióléti szolgátt.ds &]adaian

d

gyernrck.kéí" Nonpfufil Közhasznú Gyemékjólélj é5

meskölólt

negál

la

Podis

a

]apj

á! bizlos

itj

a.

szeúél.r€§ gondoskodásr nyújró euútások DeEszünt€tése

l?. §
(|) A sZenrélyes sondoskodán n]rl]tó elládsl nre! kel]sztlntetni. ha:

a)
b)

haiirózóí jdóre va gy fe hétel bekö velkeaéie tórtént]
az euátott ú ellátá§ clózetesbejele és nélkül raíósm (]egalább 2 hélig) nem
leíe iaénybe, s ezl utólag elfogadható nródon nen nreíetlc kij
az

el

láltis megá

l

lap itás a

c)

mgaloiiisával

az elláloti

záíó

é§

z

euáiist l€heledemé teszi vagy akadályoza]

btt{lyb! léptetó *ndelkézé§.k
18. §

(l) A rcnd€l€t
A R, ltj 18.
7(2)

kihird€tésé!ól
§ (2)

a

helyben szokisos

békadégjrekszóv€ge

a

módon ajeeyzó gondoskodik,

tóvelkezórc nódósul:

E Endeler 20]5. mfucius 1ó, napjáí lép hgélyb4 Endelkezéseit a hatótyba lépé$utón

alkalmai,

jndult eljáésokbá. k€ll

A

Endolot haiálybalépé9óv€l ecyidejijlec a helyi szociális ellátá&kól és gociális
tl'mocatá$kól szóló, a l7120l3.(xll. l9,) ré.deIeíel nódositot1 ]0/20]0.(íl. 25,)
öntmányati €ídelet ha!ályát ve9ti,
(3)

!L(

L

A Mdelet 20l5, nárcius

1,

.l

';1

d_ Ungi Ki

napián haiilyba lépett,

O{*

l2ro j5.(ll, l2,)rcnde].i7,

§

llapián

Á hclyi gociális .llátások B sro.ijlis tánogllá§ok szabályliról szóló
t,20l5. 0l, 2ó.) rendglgt nollékleteinek je§/zéke

l, számúm.lléklet: Kérelen ! t leplilési i{nogatás m.gá|lapítá$ iránt
2,

szjnú nel]éklej: szüktési tánogttá§ igétrylés€

3,

szánú meuéuel| Gyógy§zeíímog.tós igétrylése

,l,

sámú n€llékle|

5, szá,nú
6,

§zL6ú

Á tén.itet6 k6tt§aceihe ltló

hozíjÁrula§ként í,glllaDítotr

Énd*lvülitelepüléliiáúogúiÍ§össregéról

nelléklet: Hilál€set

nellék]ei szociálil

miltli rendkivüli t€l€pülé§i

tánog,iás igényl&e

érkeÉ§bütosliás{lak kérelbe

7 §Zimú nelléklet: A gociális érkgés(érit&i dija

l,n9lllklet
helvi szociális elláiások és szociálislámocalások §zabdyanól
]/2o]5, (lI 26, ) szám ú hel} i öntornin],zal i rendeleihez

KliRELEM

leleDülés i tá nogül

1.

á

s

Degált!pitá§n iíánt

A kérelDező 57emél!6 adatli:

2. Á

kéíélnczóyelkózó§ h:izlrrlásb!n élők szá!I!!i..,,....,..fó

há7rríásbnn élók sz€íél

|íj7ö, hAzlaí!sb!n

dIo

9eméItCk

-]
,41]!1]9rr§

sáló

I|r.vag}onih€lyz.t
Á ké.elnezó

4,

vele é§/ütt éló közeli hozzátartmójánaklagYola

A,IncatlaDok

l.

L,káslulaidon ós lakótotck-tut.idon (Yae} állmdó, ]lletle larlós
,,,,..,,,,,,. liros/kö2ség,,.,,,..,,...,,, úrulca.....,...,,,

,,l.do,i ,áJJ.l

,, ,,,,,,,,

haszDá|al]]

b"a*,ide|e

Becsiiltfolgllni érték]*,,,,.,,,,...,,,..,,,,,...,,,,.,,,,,...,, Fl
Haszonélvezelijoggal ieihel: igen nm (a megfeleló aláhúzmdó)
2. Üdnlótutlidon és üdülótelek-tul,idon (!agj- állandó. illetle 1!íó\ használal): cime:
úrut.a,,,,.,,,,,,,..,,,.hsz.alapleíülere:
n, L,ado1 l-M)ad, ,,, ,,, a,'ePe,ioeF ,,,,,e\
-,,,,.,,,,.!áros/kózsép
BecsültlorEalmiéíék{.,,,,..,,,,,,,,,..,,,.,,,,....,,,,,,.,11

,,,,,

hsz,lii|rtrülete:

,l. Ternófijldtultidon (!agl á]landó hls?fuilat): megnele7cse] ,.,,

, \i

os

lt.,ig

alapErűlele,.,,,,..,fu2.fuhjdoni hánlad:,,,,...,,,.,,,,.aszezésideje
Becsültlorralnriénék:r.,,,,,,..,,,,..,,,..,,,,,,,,..,, Fl
B) Ds-ób r,erontáE,ak
a) szejnélyÉépkocsi:.

i

,..

,..

,,,. ,,,, ,,,..

,

.,,,,,. tipus

szszés idcjc] ,,,,
Becsültlorgalni éÉék:r3,,.,,,,,,,.,,,......,,,,,,...,,. Fl
b)Eh{gipjáflnú.auióbuy:,,,,..,,,..,,,...,,,...,,,tipus..,,..,,,,,.,,,.,,,..,..,,,..,,rendszáú

us,.rzésidcic:,,,..,,.,,,.,,,,
BecsilllforgalniálékJ*.,,,, ,,,,.,,.. , . ,,,.. ,,,.. Fi
N,íe!].e!7és

rtriElelm.o vag.Y sabaiaqia bánrel} vaeyontdrgybóleeynél többclréndelkczik, akkora
l!g!o rrila(oal;cgFleló póntjál . lagyonláigyak száhálal egyezóen kell kitölleni,
A;;inyiben

,a.,

a

a

Magyd Köáá66ág e leién
helye s7-eliln] ál]an lrivatalos pénzneúébénis fel kell

,a3ro;yihtkozaúa. fcniilrleret lagron

ioreatmi iire*ei a

"aelon

nenr a

kell felliinlelni
szokásos lolBllmi éíékét
" Becsült folqalfui énékkéniaz inealla rak a teleplilésen
Becsiill lorBalni énékkénlajárnii koE és állapota szerinli énék&kell fell0nrcrni,

''

A likisfemtartÁshoz nYúitott tolépülési tánogatás igén!-1óse eselón
.satol.i !z által! hkolt lúás nah-ságít igazoló irátot.
Rendkivüli települósi tínúgnlás gsetén
rendkiYúli rel.pülési táíog.tásr kón:

,

rcndki!üli életllelvzet.

i

kérelmezó köl€l€s

fuda,aod l,jeeller, \og} a kö,ók adalok r r.ló!isn,k meglclrlDel,
rraom*i ,enem, not} ; \a,olldn ad;oloo áLpU|o, 'oto,nallúL, ,gélybe"eí e,ldlfu
ószegá ü öntoanányat 92ánráÉ vksza kel nÉmi.

lelelos-$

Rád, , ,.,,,,,,,, év , . , , . , , , , . , . , , . , . , hómp,,.,.,,,.. nap

kér(lnczo

báz,í}r!' !.gy élúl'iBa

Melléklcl
a

télepülósi íínogatÁsn

egá

lllpltísn irá nti kóíelembe

TgkDn[§i tÁnoEatí§r ieényló kérolennel beNúitándó illzolfuok
A havi rendszcres jóvedolneketoknányokill

kell ig.zolni. anely ]ehel:

nunnánoúi igázolás,
ffzetési jesyzék,

nyu8dijsrelvény.

gyernektaltísdij,
családi póllék

lolyósánla Iivomt munkabéíól
Egyób,

!eú rendy€res náli jövgd€leB
a

ig.zolásin:

kérelnezó iásbcli nyilaikozatát kell elfogadn],

Münk nélküli ké.€lBezőnék. és családjában vele egy háztailásbm - élő nún}anélküli
a munkahely k.resése céljából a lesl Mg8yei Konányhillla] MuDl€iigyi
Kózponl váci Kirendehsgével t&iénó egyítmúkódéstkeu nfial icúolnia,

gociális 9llátások és szociális lánógatások
szóló l/20L5.(I].2ó.) sámú rcnd€let ] ], § (l) bekezdése alaPján kéreú

A 2/2ol5,(ül,
szaMl}€iról

12,) rendeleitel módosíiott a helyi

, . , nerú , . , . , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . , , . , . . , . , . , , . , . , , , , , , , , , születeí
gyefuekem uán. gúl€tési ránogltÉ§ megálhiiísÁt & kiffretsét

íA 9ületési myakönyvi kivomioi eEdelben bedutaini,

Ríd.,.,.,...,,.. év ,

,

. , . , , . , , , , , , . , ,

, hónáp

és másolatbe mellékelni 9ü}séges,)

,,,,,.,.,. Mp

kérehezó hlzstárs! vtls éleltáBa

3. számú D,llékler

Gyfuysrtánoaátás lgéíylói€

A}é&]!!z&zrE!]É§3 !

rtísb& élők szÁn

Á kér.ln€zővcl közös

házla

Á kére|nezóvel köá§

háztlrtásban élók szenólyi adltai:

á:,,,,,...,,.fó

kőzö! húzl!ná§b.. ólo szem.lyek

Az eüsncí navi ..í&zerg§ gyógBz€rköltlégen,,

,,

(M€llékeLve.,.,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,.,.,..,.-,,,,hizjorvos

lenli

o$4gF

Von!tkozo n)ilclkozala)

évb€n elut*iroríí*. ilYetr

Rad,,,,,,,,,ev,,,,,,,,,,, hónap,,,,,,nap

nóEloezó hÁzalllirs! vlg/ élPíÁBa

,4.
a h€Lyi

m€üúkret

szociális elüiísok és gociálh támogatósok szbátyaiól szóló
]2015. (Il, 26,) száúl helyi ón}oináíyati í9ndelethez

A ten€tteté! kóltsageiba vató hozájánlá§kónt negá[opllott rcndldvüIi ielepülé§i
ránog!ó. ö§szeeéról
bek€zdése sdií! jogo$i teneíelónek, Ríd KöAégi Önkonán}zi
(tidölezdr lóiint) rentlkívüli t€lepülési bozjjtrulást állapit
Képviseló_te*ül;e 15 0o0

A Rmdelet ll,§ (s)

il

5,
a

ngllékl€t

nel,i szociális ellátások és szociális lámogatások gzabályaiól szóló
l/2ol5, (lL 26,) száíjú helti önkományzati rendeleihez

Á üórelnező szgmólle§ adatli:

Tct.ligt

egy éb elérh etős óg:

A lrór.lnczóv9t kózó§ háztlrlásbrn élók §zÁna:..,,....,,,.íó
A kór€lm.zóytl
nólr§zúletósi

köz6s hÁzhrtásbln étókszcoélyi ndatli.

néY

L

sziilctési hely év, h,l,

jöv€dclem

tipu§a

j

kér€líczó

kő,ös hízlartásban éló s'enólyek

Tniókoí,ró|
A kéElenhez a hltotti nnYakdnwi kiYonllol (vagy

Mak

násolalá0 csltolni kell,

Al

kiieleítm. ho§ . kdzölr ndltok t v.lóságn.k megf€lelúek, TudonásuL
v6M. hogy éiogogŰatleul és rosszhismúon felretl .lláiíst jogszab]álybfu n,8lai]norctl
módon vissa kell érit€n€m,
nort kéielrn€zó

Rád,.,.,,,,..,,,,év,,,..,...,,,.-,,,.,,,,,hó,,.,,,,,,,mp,

lrúrclmeó házstíí§! wA/ élgttár.l

Teléfon. eg},éb clérberóség:..,,,

A kérelnezővcl kózös háztartú§bm élők sz]í!!i,,,...,,,..íó
Á kór€lfoczóy€l

közös

házlárlásban élók szenélyi adlrüj:

A lérclmdds/o|N, ó2 § abú ne8halmet erle/ek§ÉJogo9u'l\ól rávoruló. mcrl
a) 70

&ú f€Nli,

foeyatekos
d) szenvedélybeteg
e) pszichiátrbi betec

'

D

hljléktárm,

(a

indok, vagy indokok dáhl]zmdók)

megfelöló

Á kóreldezó M cllátis módjál. az alábbiak szerinl kén]

b)etk@§ ehiLele saial eóból,
.lélk.?é§ l,rh.lV; Bsal,

Rid,,,,

év,,,,,,,,,, ,, hónap

,,,,

lameJ.|e on

od

alabusdo]

,, naP

ké.clmeó ház*tÁBl vley él€tláí9,

?. n.IéltJet
a

helyl szocia|is ella!é9k & Mciáli, lúoggló$k §abóyaióI vóIó
t,2o 15. all, 2ó ) sz&no hel! i ófuoÉdyzj EndeleÚ@
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