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TAMÁSI VÁROS
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK
19/2003. (X. 12.) számú
önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról
(A módosításokkal egységes szerkezetben)
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv. 16. § (1) bekezdése, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv (a továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) alapján az
alábbi rendeletet alkotja:

vény rendelkezései szerint jogszerően Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgáraira,
f) lakóhelytıl függetlenül azokra a krízishelyzetben levı személyekre, akiknek az átmeneti segély,
az étkezés, illetve a szállás biztosításának hiánya
az életét, testi épségét veszélyeztetné vagy egyéb
elháríthatatlan kárral járna.

(2)2 E rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.)
szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkezı személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv.-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.

I. Fejezet
Általános rendelkezések
I. Cím
A rendelet célja
1. § A rendelet célja, hogy Tamási város lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza
az önkormányzat által biztosított egyes szociális és
gyermekjóléti ellátások formáit, szervezetét, a jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.

3. § (1) A képviselı-testület a szociális és gyermekjóléti ellátással kapcsolatos hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át, kivéve a 38.§
(7) bekezdésében, a 41.§ (2) bekezdésében és az
58.§ (3) bekezdésében szabályozott eseteket.
(2)3 A polgármester, a bizottság döntése ellen –
az arról szóló határozat kézhezvételétıl számított
tizenöt napon belül – a képviselı-testülethez lehet
írásban fellebbezni.
(3)-(4)4
III. Cím
A szociális és gyermekjóléti igazgatás általános
szabályai

II. Cím
A rendelet hatálya
1

2. § A rendelet hatálya kiterjed
(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel, vagy életvitelszerően tartózkodási hellyel rendelkezı:
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándorlási engedéllyel rendelkezı személyekre,
c) letelepedési engedéllyel rendelkezı személyekre,
d) a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre,
e) az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott
ellátások tekintetében az Európai Szociális Kartát
megerısítı országoknak a külföldiek beutazásáról
és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. tör-

4. § (1)5 Az önkormányzat hatáskörébe tartozó
szociális rászorultságtól függı ellátások esetében a
rászorultság vizsgálatánál figyelembe kell venni
minden családtag jövedelmét és vagyonát [Szt. 4.
§ (1) bekezdés a)-b) pont], a havi rendszerességgel
járó – nem vállalkozásból, illetve ıstermelıi tevékenységbıl (a továbbiakban együtt: vállalkozás)
származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának
hónapját közvetlenül megelızı tizenkét hónap
alatt szerzett jövedelem [Szt.10.§ (2)-(5) bekezdése szerinti] egyhavi átlagát.
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(2) A vagyon számbavételénél figyelmen kívül
kell hagyni azt a személygépkocsit, mely a kérelmezı vagy a vele közös háztartásban élı személy
betegsége, rokkantsága, illetıleg a külterületen élı
közlekedése miatt indokolt.
5. § (1) Szociális ellátásra az igénylı akkor jogosult, ha
a) nyilatkozik a saját, valamint családja vagyoni,
jövedelmi viszonyairól, illetve csatolja az 1. számú
melléklet szerinti jövedelem- és vagyonnyilatkozatot, továbbá a nyilatkozat alapját képezı igazolásokat;
b)6 tartási, életjáradéki, öröklési szerzıdéssel
nem rendelkezik
c)7 hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jogosultság
megállapításához a polgármesteri hivatal az adóhatóságtól, a népesség-nyilvántartástól és a földhivataltól adatokat kérjen.
(2) Amennyiben az igénylı az (1) bekezdés szerinti adatközlésnek neki felróható okból a megadott határidıre nem tesz eleget, az eljárást meg
kell szüntetni.
6. § (1) A jegyzı az igénylı szociális helyzetérıl
környezettanulmányt készít. Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az igénylı életkörülményei ismertek.
(2) Ha a szociális támogatás folyósításának idıtartama alatt a támogatott anyagi, szociális vagy
lakáskörülményeiben változás következik be, azt
15 napon belül köteles bejelenteni.
(3) Valótlan adatok szolgáltatásából, vagy a változás bejelentésének elmulasztásából eredıen jogosulatlanul felvett támogatás folyósítását meg
kell szüntetni, és a támogatást jogosulatlanul
igénybevevıt – a Polgári Törvénykönyvrıl szóló
1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 232. §
(2) bekezdésében meghatározott kamattal növelt
összeg – visszafizetésére kell kötelezni.
II. Fejezet
Pénzbeli és természetben nyújtott ellátások
I. Cím
Az ellátások formái
7. §8 A jogosult részére szociális rászorultsá-

ga esetén – a szociális alapellátás keretébenjövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli
és természetbeni ellátások biztosíthatók.
(1) Pénzbeli ellátások:

a)
b)
c)
d)
e)

lakásfenntartási támogatás (helyi),
adósságkezelési szolgáltatás,
ápolási díj (méltányossági),
gyógyszertámogatás,
átmeneti segély (kamatmentes kölcsön),
f) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
g) temetési segély,
h) felsıoktatási
hallgatói
ösztöndíj
(Bursa Hungarica),
(2) Természetbeni ellátás:
a) tanulók helyi közlekedésének támogatása,
b) köztemetés,
c) közgyógyellátás (szociális rászorultság alapján).
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt ellátások
megállapítása iránti kérelmet a polgármesteri
hivatal igazgatási osztályán kell benyújtani.
8. § A külön jogszabályokban, valamint e rendeletben foglaltak kivételével a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátások
esetén jövedelemre való tekintet nélkül nem jogosult támogatásra az, akinek olyan ingatlan, jármő,
továbbá vagyon értékő jog van a tulajdonában,
amelynek
- külön-külön számított forgalmi értéke, illetıleg
összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének [168/1997. (X.6.) Korm. rendelet 11.§,
a továbbiakban: nyugdíjminimum] a harmincszorosát, vagy
- együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum
nyolcvanszorosát meghaladja.9
E § alkalmazásában nem minısül vagyonnak az az
ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerően lakik, az a vagyoni értékő jog, amely az általa
lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármő.10
9. § (1)11 A lakásfenntartási támogatás a kérelmezıt a kérelem benyújtása hónapjának elsı napjától, az ellátás megszőnése esetén a hónapra járó
teljes összegben illeti meg.
(2)12 Az ápolási díj összege, ha nem teljes

hónapra jár, az ellátás havi összege harmincad
részének és az ellátási napok számának a szorzata.
(3) A megállapított rendszeres pénzbeli ellátásokat utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani.
9
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10. §13 Az Szt. 37/B. §-a (1) bekezdésének b)-

c) pontja szerinti rendszeres szociális segély, a
lakásfenntartási támogatás, az átmeneti segély,
a temetési segély egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is
nyújtható. A folyósítás módjáról az ellátást
megállapító határozatban rendelkezni kell.
II. Cím
Szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások
11. § Az önkormányzat saját hatáskörében meghatározott szociális ellátási formáinál e rendeletben meghatározott szabályok kivételével az Szt.
szabályait értelemszerően alkalmazni kell.
Bérpótló juttatásra vonatkozó szabályok14
12. §15(1) Az aktív korúak ellátására jogosult
személy, bérpótló juttatás megállapítására való jogosultságának egyéb feltétele, hogy lakókörnyezete rendezett legyen.
(2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a bérpótló
juttatást kérelmezı, illetve az ellátás jogosultja az
általa életvitelszerően lakott lakást vagy házat
a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja,
b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja,
rendeltetésszerő használhatóságát biztosítja,
c) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen
gondozza, gyomtalanítja, továbbá
d) a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztántartásáról a településtisztaságról szóló 27/2008.
(XII. 20.) számú önkormányzati rendelet 3-4. §ában foglaltaknak megfelelıen gondoskodik.
(3) A jegyzı a bérpótló juttatás megállapítására
irányuló kérelem benyújtását követı 10 napon belül helyszíni szemle (környezettanulmány) lefolytatása során gyızıdik meg a lakókörnyezet rendezettségérıl.
(4) Ha a lakókörnyezet a (2) bekezdésben foglalt
feltételeknek nem felel meg, a jegyzı ötnapos határidı kitőzésével felhívja a kérelmezıt, illetve az
ellátás jogosultját - az elvégzendı tevékenység
konkrét megjelölésével - a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek teljesítésérıl ismételt
helyszíni szemlén gyızıdik meg.
(5) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitőzött
határidıig nem biztosítja, annak bérpótló juttatás
nem állapítható meg, illetve a bérpótló juttatást
meg kell szüntetni, ha a (2) bekezdésben foglalt

13

Mód: 2/2009. (II. 2.) ör.
Mód: 3/2011. (I. 25.) ör.
15
Mód: 3/2011. (I. 25.) ör.
14

feltételeknek - a felszólítás ellenére - nem tesz
eleget.
Rendszeres szociális segélyre vonatkozó szabályok
13. §16 Annak az aktív korúak ellátására jogosult
személynek [Szt. 33. § (1) bek.], aki az ellátásra
való jogosultság kezdı napján
(1) az 55. életévét betöltötte, vagy
(2) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élı gyermekek valamelyikére
tekintettel más személy nem részesül a családok
támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
szerint gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.]
nem tudják biztosítani (a továbbiakban: rendszeres
szociális segélyre jogosult), és rendszeres szociális
segélyre való jogosultságát Tamási Város Jegyzıje
megállapította, a segély folyósításának feltételeként a Családsegítı Szolgálattal együttmőködésre
köteles .
14. §17 (1)18 A rendszeres szociális segélyre jogosult az együttmőködés keretében
a)19 a segélyt megállapító határozat kézhezvételét
követı 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát
a családsegítı szolgálatnál,
b) beilleszkedést segítı programról írásban megállapodik,
c) teljesíti a beilleszkedést segítı programban
foglaltakat, továbbá
d) a segélyre való jogosultság feltételinek felülvizsgálatában közremőködik.
(2) A beilleszkedést segítı program keretében a
rendszeres szociális segélyben részesülı köteles
a) a családsegítı szolgálattal20 kapcsolatot tartani,
b)21 az együttmőködı személy a számára elı-

írt egyéni képességet fejlesztı, vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson,
illetıleg a munkavégzésre történı felkészülést
segítı programban részt venni,
c)22 a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelı oktatásban, képzésben történı részvételre,
különösen az általános iskolai végzettség és az elsı szakképesítés megszerzésére,
d)-e)23
(3)24
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(4)

25

(5)26
(6)27 A rendszeres szociális segélyre jogosult

együttmőködési kötelezettségét megszegi, ha
a) a rendszeres szociális segély felülvizsgálatában nem mőködik közre, a nyilatkozattételi, vagy iratbemutatási kötelezettségének
a felhívástól számított 15 napon belül nem
tesz eleget,
b) a családsegítı szolgálattal nem mőködik
együtt,
c) a beilleszkedési programban foglaltakat
nem hajtja végre,
jogellenesen munkát végez és a munkaügyi
hatóság a jogellenes munkavégzés tényét az
Szt. 37/F § (4) bekezdésében foglalt felfüggesztésrıl szóló döntés jogerıre emelkedésétıl
számított két éven belül ismételten megállapítja.
15. §28
15/A.§29 (1) A rendszeres szociális segély a (2)
bekezdésnek megfelelı mértékig természetbeni
szociális ellátás formájában is nyújtható, ha a családban a Gyvt. 68.§-a szerinti védelembe vett
gyermek él és a közoktatási intézmény vagy a
gyermekjóléti szolgálat jelzése szerint a szülı étkezési térítési díjfizetési kötelezettségét nem teljesíti.
(2)30 A megállapított rendszeres szociális se-

gély összegébıl, védelembe vett gyermekenként a segély 20 %-a, de összesen legfeljebb
60 %-a nyújtható természetbeni szociális ellátási formában, elsısorban a gyermekek étkeztetésének biztosítására.
(3) A természetben megállapított rendszeres szociális segély összegét az étkeztetést biztosító intézmény számlájára kell a segélyre való jogosultsági
idıtartam alatt havonta, a hónap 5. napjáig átutalni.
(4) A segély természetbeni juttatásra megállapított,
és átutalt összegérıl az intézmény 30 napon belül
köteles elszámolni.
Lakásfenntartási támogatás

16. §31 Lakásfenntartási támogatás nyújtható a
Tamási város közigazgatási területén élı, a lakást
(családi házat) jogszerően használó, szociálisan rászorult személyeknek, családoknak, az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség
fenntartásához.
17. § (1)32 A lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, aki az Szt. 38.§ (2) vagy (5) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.
(2)33 Lakásfenntartási támogatás adható méltányosságból annak a szociálisan rászoruló személynek, aki az Szt. 38. § (2) vagy (5) bekezdése alapján lakásfenntartási támogatásra nem jogosult
a) egyedülélı, vagy
b) kiskorú gyermeket egyedül nevelı, vagy
c) korhatár nélkül a tartósan beteg, illetve testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos
gyermekérıl egyedül gondoskodó személynek,
akinek a háztartásában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert költsége
a háztartás havi összjövedelmének 30%-át meghaladja.
18. §34 (1) A 17.§ (2) bekezdése alapján megállapított méltányossági lakásfenntartás esetében a
lakásfenntartás elismert havi költsége a 2. számú
mellékletben meghatározott elismert lakásnagyság
és az egy négyzetméterre jutó elismert költségek
szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert

havi költség azonos az Szt. 38. § (3) bekezdése alapján meghatározott mindenkori költség
összegével35.
(2) A 2. számú mellékletben elismert lakásnagyságot legfeljebb 25 m2-rel meghaladó lakásban (családi házban) lakó és a 17.§ (2) bekezdésében foglalt jogosultsági feltételeknek megfelelı igénylı is
jogosult méltányossági lakásfenntartási támogatásra, de ez esetben is a lakásfenntartás elismert havi
költségének számításánál kizárólag a mellékletben
meghatározott lakásnagyság vehetı figyelembe.
19. §36 (1) A lakásfenntartási támogatásra való
jogosultság megállapításához a lakás nagyságát a
kérelmezınek adásvételi, albérleti szerzıdéssel,
tulajdoni lap másolattal kell igazolnia, kivéve ha a
polgármesteri hivatalnak a lakásnagyságáról hivatalos tudomása van.
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20. §37 (1) A méltányosságból megállapított lakásfenntartási támogatás havi összege a lakásfenntartás elismert havi költségének 15%-a.
(2) A támogatás összegét 100 forintra kerekítve
kell meghatározni.
21. §38 A lakásfenntartási támogatás havi összege nem lehet kevesebb 2500 forintnál, és nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 15 %-át.
22. § (1) A támogatást, a megállapításától számított egy évig kell folyósítani. Amennyiben a jogosultság egy év után is fennáll, az igénybejelentést
meg kell ismételni.
(2)39 A lakásfenntartási támogatás a kérelmezıt a
kérelem benyújtása hónapjának elsı napjától illeti
meg.
(3) A támogatásban részesített körülményeiben
bekövetkezett lényeges változás esetén – amenynyiben a jogosultság feltételei továbbra is fennállnak – a támogatás összegét módosítani kell.
(4)40 Lényeges változásnak kell tekinteni a jövedelem 15 %-át meghaladó növekedést, vagy csökkenést.
23. § A támogatás kizárólag természetbeni ellátás formájában folyósítható, ha a támogatásban részesülı a lakásfenntartással kapcsolatos fizetési
kötelezettségének részben vagy egészben kettı
hónapot meghaladóan nem tesz eleget.

Adósságkezelési szolgáltatás41
24. § (1) Adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást
segítı ellátás.
(2) Adósságkezelési szolgáltatásban részesíthetı
az a személy, akinek
a)42 adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, de
nem éri el
aa) a (3) bekezdés a) pontja esetében a négyszázezer forintot,
ab) a (3) bekezdés b) pontja esetében a nyolcszázezer forintot, és
b)43 fennálló tartozása a kérelem benyújtását megelızı 18 hónapban legalább hat havi, vagy közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták és
c) háztartásában az egy fıre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum
150 %-át, egydülélı esetén a 200 %-át, és
37

Mód: 17/2004.(VII.18.) ör.
Mód: 17/2004.(VII.18.) ör.
39
Mód: 17/2004.(VII.18.) ör.
40
Mód: 17/2004.(VII.18.) ör.
41
A fejezetet a 9/2007.(V.7.) ör. iktatta be.
42
Mód: 3/2011. (I. 25.) ör.
43
Mód: 3/2011. (I. 25.) ör.
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d) lakásának alapterülete a 2. számú mellékletben
elismert lakásnagyságot nem haladja meg, feltéve,
hogy vállalja a legalább 25 %-os önrész megfizetését és az adósságkezelési tanácsadáson való
részvételt.
(3)44 Az adósságkezelési szolgáltatás során
adósságnak minısül
a) a közüzemi díjtartozás közül a gáz- és áramszolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási díjtartozás,
b) a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerzıdésbıl, illetve abból átváltott szabad felhasználású
kölcsönszerzıdésbıl fennálló hátralék.
(4) Az adósságkezelési támogatás kizárólag a (3)
bekezdésében meghatározott adósságtípusnál
nyújtható, amely hitelezıvel az önkormányzat az
együttes tehervállalás elvének biztosítása érdekében keret-megállapodást kötött és aki az adósság
kifizetése érdekében engedményeket tesz. A keretmegállapodást az önkormányzat nevében a polgármester köti meg.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott engedmény
lehet:
a) részletfizetési lehetıség biztosítása,
b) késedelmi kamat elengedése,
c) végrehajtási eljárás költségeinek elengedése,
d) bírósági, illetve végrehajtási eljárás tekintetében
az adósságkezelés idıtartamáig moratórium tartása,
e) az adós helyzetéhez igazodóan az adósságkezelési tanácsadóval egyéni egyeztetett további kedvezmények.
25. § (1) Adósságkezelési szolgáltatás esetén a
jogosult adósságkezelési tanácsadásban és adósságcsökkentési támogatásban részesül.
(2) Adósságcsökkentési támogatás az éves költségvetésben e célra elkülönített keret összegéig állapítható meg.
(3) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem
haladhatja meg az adósság 75 %-át és összege
a) a 24. § (3) bekezdésének a) pontja alapján legfeljebb háromszázezer forint,
b) a 24. § (3) bekezdésének b) pontja alapján legfeljebb hatszázezer forint lehet.45
(4) Az adósságcsökkentési támogatás egy összegben nyújtható abban az esetben, ha a kérelmezı a
25 %-os önrész befizetését egy összegben vállalja.
Havi részletekben, de legfeljebb 18 hónapra nyújtható az adósságcsökkentési támogatás, ha a kérelmezı a 25 %-os önrész befizetését havi törlesztéssel vállalja.
(5) Az adósságcsökkentési támogatás egy összegben történı teljesítésére csak az önrész egyösszegő
befizetésének igazolása esetén kerülhet sor.

44
45

Mód: 3/2011. (I. 25.) ör.
Mód: 3/2011. (I. 25.) ör.
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(6) Az önrész részletekben történı megfizetése
esetén az adós részletfizetési kötelezettségének
minden hónap 20. napjáig köteles eleget tenni,
melyrıl az adósságkövetelés jogosultja igazolást
állít ki. Az igazolás benyújtását követıen utólag a
következı hónap 5. napjáig kell a támogatást átutalni az adósságkövetelés jogosultjának.
(7) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülı
személy részére az Szt. 38. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján lakásfenntartási támogatást
kell biztosítani.
26. § (1) Az önkormányzat az adósságkezelési
tanácsadást a Családsegítı Szolgálaton keresztül
látja el.
(2) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmet
a Családsegítı Szolgálatnál kell benyújtani jövedelemigazolásokkal együtt.
(3) Az adósságkezelési tanácsadó a rászorultsági
feltételeknek megfelelı adós adósságára vonatkozó igazolást beszerzi a hitelezıtıl.
(4) A jogosultsági feltételeknek megfelelı és az
adósságkezelési tanácsadóval való együttmőködést
vállaló adós kérelmét az adósságkezelési tanácsadó – véleményével együtt- továbbítja a polgármesternek a kérelem benyújtását követı 30 napon
belül.
(5) A támogatásban részesülı adós az adósságkezelés idıtartama alatt, de legalább egy évig köteles
rendszeresen, havonta minimum egy alkalommal
adósságkezelési tanácsadáson részt venni, a tanácsadóval együttmőködni.
(6) Az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül, ha az adós – igazolatlanul – három
alkalommal nem jelenik meg tanácsadáson és a
támogatás folyósításának megvonását, illetve a
támogatás visszafizetésének kötelezettségét vonja
maga után.
(7) Az együttmőködés részletes szabályait az
adósságcsökkentési támogatás megállapításáról
szóló határozat jogerıre emelkedését követı 15
napon belül – a Családsegítı Központ és az adós –
megállapodásban (a továbbiakban: adósságkezelési megállapodást) rögzítik.
A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) az adósságkezelési tanácsadóval való kapcsolattartás módját, gyakoriságát,
b) a támogatásban részesülı együttmőködési kötelezettségének szabályait,
c) az adósságcsökkentési támogatást megállapító
határozatban foglalt kötelezettség teljesítése igazolásának módját.”
(8) A támogatás megszüntetésére, illetve visszatérítésére vonatkozóan az Szt. 55/B. §-a irányadó.
(9) A támogatás visszafizetési kötelezettsége esetén az adós köteles a már folyósított támogatást
egy összegben, a kötelezettségtıl számított három
hónapon belül megfizetni az önkormányzatnak.

Ápolási díj
27. § (1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra
szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.
(2)46 Ápolási díjra jogosult – a jegyes kivételével
– a hozzátartozó [Ptk. 685.§ b) pont], ha önmaga
ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre
szoruló
a) súlyosan fogyatékos [Szt. 41.§ (3) bekezdés a)
pont], vagy
b) tartósan beteg [Szt. 41.§ (3) bekezdés b) pont]
18 év alatti
személy gondozását, ápolását végzi.
28. §47 (1) Ápolási díj állapítható meg annak a
27. § (2) bekezdés szerinti hozzátartozónak, aki
18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, és
a) családjában az egy fıre jutó jövedelem a
nyugdíjminimum 150 %-át,
b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg, feltéve, hogy
c) a családban nincs olyan ápolásra alkalmas, az
ápolttal közös háztartásban élı személy, aki az
ápolási díj összegét meghaladó rendszeres pénzellátásban részesül, vagy keresı tevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történı munkavégzés
kivételével – a napi 4 órát nem haladja meg.
(2)48 A hozzátartozó nem jogosult ápolási díjra
az Szt. 42. §-ában foglalt esetben, továbbá ha az
ápolt tartási, életjáradéki vagy öröklési szerzıdést
kötött.
(3) Az ápolási díj összege az (1) bekezdésben
foglalt esetben az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a.49
(4) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez – az egyéb okmányokon [Szoc.ör. 4-5.§] kívül
–csatolni kell a háziorvos
a) igazolását arról, hogy az ápolt tartósan beteg,
b) arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt
állandó és tartós, legalább három hónapot meghaladó gondozásra szorul.
(5)50 Az ápolást végzı személynek a házi segítségnyújtás keretében segítség nyújtható, illetve az
ápolt személy átmenetileg, de egybefüggıen legfeljebb egy hónapos idıtartamban ellátható, ha
a) az ápolt személy egészségi állapota ezt indokolja,
b) az ápolást végzı személy akadályoztatása miatt
az ápolási tevékenységét nem tudja ellátni.
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Mód: 15/2005.(IX.4.) ör.
Mód. 15/2005.(IX.4.) ör.
48
Mód: 9/2007.(V.7.) ör.
49
Mód: 3/2011. (I. 25.) ör.
50
Beiktatta a 17/2006.(VII.11.) ör.
47
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(6) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell
szüntetni, ha
a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már
nem teszi szükségessé,
b) az ápolást végzı személy a kötelezettségét nem
teljesíti,
c) az ápolt személy meghal,
d)51 az ápolást végzı vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszőnt vagy tartózkodási jogának
gyakorlásával felhagyott
e) az Szt. 42. § (1) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be.
(7) A (6) bekezdés b) pontja vonatkozásában az
ápolási kötelezettség nem teljesítésének minısül,
ha az ápolást végzı személy több egymást követı
napon – ide nem értve az (5) bekezdésben foglalt
esetet – nem gondoskodik az ápolt személy alapvetı gondozási, ápolási igényének (étkezés, tisztálkodás, öltözködés) kielégítésérıl, az ellátott és
lakókörnyezete megfelelı higiénés körülményeinek biztosításáról, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelızésérıl.
(8) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj
folyósítását a halál idıpontját követı második hónap utolsó napjával kell megszüntetni.
(9) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit
szükség szerint, de legalább kétévente egyszer
felül kell vizsgálni.
Gyógyszertámogatás
29. § (1) A gyógyszertámogatás állapítható meg
annak, aki orvosi rendelvényre folyamatosan, illetve rendszeresen közgyógyellátási igazolvány
terhére nem rendelhetı gyógyszert fogyaszt, és annak beszerzése életvitelét jelentısen megnehezíti.
(2) A kérelemhez – az egyéb okmányokon kívül
– csatolni kell a háziorvos vonatkozó igazolását,
feltüntetve azon a gyógyszerek alkalmazásának
várható idıtartamát is.
(3) A támogatás legfeljebb egyévi idıtartamra
adható, de a kérelem indokolt esetben megújítható.
30. §52 (1) Gyógyszertámogatásra az a személy
jogosult, akinek a havi egy fıre jutó jövedelme az
igazolt gyógyszerköltség levonása után
a) egyedül élık esetén a nyugdíjminimum 125%át,
b) családban élık esetén a nyugdíjminimumot
nem haladja meg.
(2) 53
31. § (1)54 A gyógyszertámogatás mértéke, ha az
igénylı 30. § szerinti gyógyszerköltsége az egy fıre jutó jövedelmének
51

Mód: 2/2008.(I.28.) ör.
Mód: 33/2005.(XII.27.) ör.
53
Hatályon kívül helyezte a 15/2005.(IX.4.) ör.
52

a) 6 és 30 %-a között van, havi 500 Ft,
b) 30 %-a felett van, havi 1000 Ft.
(2) A nyugdíjminimum 5 %-a alatti gyógyszerköltség esetén gyógyszertámogatás nem állapítható meg.

(3) A támogatást két egyenlı részletben kell
folyósítani, az elsı részlet a megállapítással
egyidejőleg esedékes.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény55
32. §
33. §
34. § 56
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás57
35. §
36. §
37. §
Felsıoktatási hallgatói ösztöndíj
38. § (1) Felsıoktatási hallgatói ösztöndíj anyagi
segítségnyújtás a szociálisan rászoruló
a) felsıoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó,
utolsó éves, érettségi elıtt álló középiskolások, illetve felsıfokú végzettséggel nem rendelkezı, felsıoktatási intézménybe felvételt még nem nyert
(érettségizett),
b) felsıoktatási tanulmányokat folytató
személyek tanulmányi költségeihez.
(2)58 A hallgatói ösztöndíj megállapításának feltétele, hogy a pályázó állami felsıoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az
érintett intézmények közötti megállapodás alapján
nem állami felsıoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, elsı alapképzésben, elsı kiegészítı
képzésben, elsı szakirányú továbbképzésben, valamint elsı akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú
szakképzésben kíván részt venni, illetıleg ott tanulmányokat folytat.
(3)59 Felsıoktatási hallgatói ösztöndíj abban az
esetben állapítható meg, ha a családban az egy fıre
jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjmini54

Mód: 33/2005.(XII.27.) ör.
Hatályonkívül helyzete: 2/2009. (II. 2.) ör.
56
Hatályon kívül helyezte a 33/2005.(XII.27.) ör. Hatálytalan 2005. 12. 31. napjától.
57
Hatályon kívül helyezte a 17/2006.(VII.11.) ör. Hatálytalan: 2006. 08. 31. napjától.
58
Mód: 25/2008.(XI.3.) ör.
59
Mód: 15/2005.(IX.4.) ör.
55
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mum 200 %-át, a pályázót egyedül eltartó esetén
annak 250 %-át.
(4) A felsıoktatási hallgatói ösztöndíjra való jogosultság pályázati eljárást követıen állapítható
meg.
(5)60 A pályázat a tárgyév október 1. napjától
október 31. napáig nyújtható be a polgármesteri
hivatalban. A határidı elmulasztása jogvesztı hatályú.
(6) A pályázati feltételeket e rendelet 3/a. és 3/b.
számú melléklete tartalmazza.
(7) A pályázat elbírálására a Humánpolitikai Bizottság jogosult.
Átmeneti segély
39. § (1) A létfenntartást veszélyeztetı, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az idıszakosan,
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek, családok részére átmeneti segély nyújtható.
(2)61 Az (1) bekezdés alapján átmeneti segély állapítható meg, ha az igénylı
a) egy fıre jutó jövedelme nem haladja meg a
nyugdíjminimum 125 %-át, egyedül élı esetén a
nyugdíjminimum 150 %-át;
b) önmaga, illetve családja létfenntartásáról más
módon nem tud gondoskodni, vagy
c) alkalmanként jelentkezı többletkiadások – különösen betegség, elemi kár – miatt anyagi segítségre szorul.
(3)62 Méltányosságból átmeneti segély állapítható
meg rendkívüli élethelyzetre tekintettel (pl. elemi
kár, betegség gyógykezelése, továbbá gyógyászati
segédeszköz vásárlása stb.) akkor, ha ez a család
létfenntartását veszélyezteti és az igénylı egy fıre
jutó jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át,
egyedül élı esetén 200 %-át nem haladja meg
(4)63 Ha az igénylı életkörülményei az azonnali
segítségnyújtást indokolják az átmeneti segély bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül, az igénylı
nyilatkozata alapján is folyósítható.
40. § (1) Az átmeneti segély összege nem haladhatja meg esetenként a nyolcezer, évente a húszezer forintot.
(2)64 Különös méltányosságot érdemlı esetben
(pl. súlyos betegség, elemi kár) az átmeneti segély
esetenkénti összege húszezer, évente negyvenezer
forintig terjedhet.
(3)65

60

Mód: 25/2008.(XI.3.) ör.
Mód: 33/2005.(XII:27.) ör.
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Mód: 33/2005.(XII.27.) ör.
63
Számozást megáll: 33/2005.(XII.27.) ör.
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Mód: 15/2005.(IX.4.) ör.
65
Hatályon kívül helyezte a 15/2005.(IX.4.) ör.
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41. § (1) A 40. §-ban megállapítottnál magasabb összegő átmeneti segély csak kivételesen és
rendkívüli méltányosságot érdemlı esetekben (pl.
elemi kár) állapítható meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti segély megállapítására a képviselı-testület jogosult.
42. § (1) A megállapított segély folyósítása
a) pénzben,
b) pénzintézeti tevékenységnek nem minısülı
kamatmentes kölcsönként (továbbiakban: szociális
kölcsön), vagy
c) természetbeni ellátás nyújtásával történhet.
(2) A természetben nyújtott átmeneti segély lehet
vásárlási utalvány, közüzemi díjak kifizetése, étkeztetés stb.
43. § (1) A 42. § (1) bekezdésének b) pontja szerint legfeljebb a nyugdíjminimum háromszorosának megfelelı összegő kamatmentes kölcsön állapítható meg:
a) temetési költségek fedezetére,
b) nyugellátás, árvaellátás megállapításáig, illetve elsı összege kézhezvételéig;
c) rendkívüli és kivételes méltánylást érdemlı
esetben (betegség, elemi kár stb.),
ha a kérelmezı családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét.
(2) A szociális kölcsönt a felvételt követı 3. hónaptól számított legkésıbb egy éven belül, havi
egyenlı részletekben kell visszafizetni.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
44. § (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
állapítható meg, ha a gyermeket váró, illetve nevelı család rendkívüli élethelyzetbe került, vagy idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, és a családban az egy fıre jutó jövedelem
a) gyermekét egyedül nevelı szülı esetén a
nyugdíjminimum kétszeresét,
b) egyéb esetben a nyugdíjminimum 150 %-át
nem haladja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) – b) pontjára figyelemmel
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható
meg, ha
a) a gyermek eltartásáról családja egyébként nem
képes gondoskodni,
b) az esetenként jelentkezı indokolt többletkiadásokat, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett
gyermek családjával való kapcsolattartás elısegítését célozza, különösen akkor, ha az
ba) a gyermek nevelésbe vételének megszőnését követı gyámhivatali visszahelyezés,
bb) betegség megelızése vagy gyógyítása,
bc) iskoláztatás,
bd) szociális válsághelyzetben lévı várandós
anya gyermekének megtartása,
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be) a gyermek fogadása elıkészítéséhez kapcsolódó kiadások
biztosítására szükséges.
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
megállapítására vonatkozóan e rendelet 39-42.§-ában foglalt rendelkezéseket értelemszerően alkalmazni kell.
Temetési segély
45. § (1) Az Szt 46. §-ban foglaltak szerint temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy
eltemettetésérıl gondoskodott annak ellenére,
hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles
hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek
viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
(2) Temetési segély nem állapítható meg annak,
akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem eléri a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élı esetén annak kétszeresét.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmezı
vagy a vele egy háztartásban élı hozzátartozója
nevére kiállított temetési számlák eredeti példányát, továbbá ha a segélyt nem a haláleset szerint
illetékes önkormányzattól kérik, akkor az elhunyt
halotti anyakönyvi kivonatát.
(4) A megállapított temetési segélyrıl szóló,
vagy a kérelmet elutasító határozat számát és a segély összegét a temetési számlára a jegyzı rávezeti, majd ezt a halotti anyakönyvi kivonattal együtt
a kérelmezınek vissza kell juttatni. (Több számla
esetén a felvezetés egy számlára történik, a többi
számla számának feltüntetésével.)
(5)66 A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezınek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege
bruttó 140.000,-Ft.
(6) A temetési segély – a jogosult, a szolgáltató
és a polgármesteri hivatal elızetes egyeztetése
után – közvetlen formában is adható, a temetéshez
szükséges kellékek megvásárlása, a temetési számla – részben vagy egészben – történı kifizetésével.
Köztemetés
46. § A közköltségen történı eltemettetésrıl az
Szt. 48.§-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelıen kell gondoskodni.
Közgyógyellátás67

47.§ (1) A közgyógyellátási jogosultság biztosításának célja a szociálisan rászorult személy – egészségi állapotának megırzéséhez és
helyreállításához szükséges – kiadások csökkentése.
(2) Közgyógyellátásra jogosult az Szt. 50. §
(1)-(2) bekezdésében foglalt feltételeknek
megfelelı személy.
(3) Közgyógyellátási jogosultságot állapíthat
meg a jegyzı méltányosságból az Szt. 50. §
(3) bekezdése alapján egy évre annak a szociálisan rászoruló személynek
a) akinek a családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élı esetében a 200 %-át és vagyonnal nem rendelkezik,
továbbá
b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíjminimum 25 %-át.”
(4) Méltányosságból közgyógyellátásra való
jogosultság a (3) bekezdésben meghatározott
feltételek esetén is csak akkor állapítható meg,
ha a társadalombiztosítási szolgáltatás ellenértéke az önkormányzat által fizetendı térítés
összegét meghaladja és a gyógykezelés, illetıleg a folyamatos gyógyszerszedés idıtartama
az egy évet elıreláthatólag eléri.”
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
48.§68
Tanulók helyi közlekedésének támogatása69
48/A.§70 (1) Az önkormányzat közigazgatási területén mőködı általános tagiskolákba és középiskolákba járó tanköteles korú tanulói szociális rászorultság alapján az oktatási intézmény helyi tömegközlekedési eszközzel való megközelítéséhez közlekedési tanulóbérlet támogatást (a továbbiakban:
tanulóbérlet támogatás) igényelhetnek.
(2)71 Tanulóbérlet támogatásra szociális rászorultság alapján az a tanuló jogosult, aki
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,
b)72
c)73
d)74 külterületen, vagy az oktatási intézmény-

tıl közúton mérve egy kilométernél távolabb
68

Hatályon kívül helyzete a 2/2008.(I.28.) ör.
Beiktatta: 2/2005.(I.30.) ör.
70
Módosította: 21/2005.(XI.6.)
71
Mód: 4/2006.(I.26.) ör.
72
Hatályonkívül helyzete: 2/2009.(II. 2.) ör.
73
Hatályon kívül helyezte a 25/2008.(XI.3.) ör.
69

66
67

Mód: 2/2008.(I.28.) ör.
Beiktatta a 25/2009. (X. 5.) ör.
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lakik és a családban az egy fıre jutó jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum összegét
nem haladja meg.
e) közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik,
f) fogyatékos gyermek, amennyiben az oktatási intézmény megközelítéséhez a tömegközlekedési
eszköz rendszeres igénybevétele szükséges.
(3)75 A tanulóbérlet támogatásra való jogosultságot, a bérlet igénylésével egyidejőleg a gyermek
törvényes képviselıjének az oktatási intézmény
vezetıjénél kell igazolnia, a (2) bekezdés szerinti
ellátást megállapító határozattal
III. Fejezet

(2) Szakosított ellátás:
a Tamási és Környéke Szociális Központban
a) az Idıskorúak Gondozóházában nappali folyamatos ellátást és éjszakai benntartózkodást biztosít;
b) az Idısek Klubjában nappali folyamatos ellátást
biztosít.
II. Cím
Szociális információs szolgáltatás80
50/A. §81

Szociális szolgáltatások

Szociálpolitikai kerekasztal82

I. Cím

50/B. § (1) A Képviselı-testület az Szt. 58/B.
§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen
szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre.
(2) A szociálpolitikai kerekasztal feladata a
szociálpolitikai koncepciók véleményezése, a
meglevı szolgáltatási típusok, formák, rendszerek értékelése, elemzése, a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok
megvalósulásának figyelemmel kísérése, az
önkormányzati közfoglalkoztatási terv véleményezése.
(3) A szociálpolitikai kerekasztal vezetıje
Tamási Város Polgármestere.
Tagjai:
- a Humánpoltikai Bizottság,
- a Tamási-Simontornyai Többcélú Kistérségi Társulás,
- a Tamási Innovációs Központ Kht.,
- a Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja ( a továbbiakban: Tamási és
Környéke Szociális Központ),
- a Tamási és Környéke Szociális Központ Családsegítı Szolgálat,
- a Tamási Civil Kerekasztal Egyesület,
- a kisebbségi önkormányzatok,
- a Magyar Vöröskereszt Tamási Szervezetének képviseletében 1-1 személy.
(4) A szociálpolitikai kerekasztal szükség
szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart, melynek összehívása a polgármester feladata.

Az ellátások formái
49. §76 Tamási Város Önkormányzata a szociális
és gyermekjóléti gondoskodás keretében az alap és
szakellátást társulásban, illetve részben önálló intézmény mőködtetésével biztosítja.
50. §77 (1) Alapszolgáltatás:
a) az önkormányzat által mőködtetett részben
önálló Városi Bölcsıdében történik a bölcsıdei elhelyezés, valamint az idıszakos gyermekfelügyelet ellátása;

b)78 A Tamási-Simontornyai Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) által
fenntartott Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja
(a továbbiakban: Tamási és Környéke Szociális Központ) az étkeztetéssel, a házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat végzi.
c) a Tamási és Környéke Szociális Központ
Gyermekjóléti Szolgálata a gyermekjóléti szolgáltatást és a helyettes szülıi hálózat mőködését biztosítja;
d) a Tamási és Környéke Szociális Központ Családsegítı Szolgálata a családsegítéssel kapcsolatos
feladatokat végzi;
e)79 a gyermekek napközbeni ellátása az a)

pontban foglaltakon felül a társulásban mőködı Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési
Intézmény (a továbbiakban: TONI) Aranyerdı
Tagóvodában, és a TONI Székhely Intézmé74

nyében és Fı utcai Tagiskolájában napközis
foglalkoztatás keretében mőködik.

Mód: 2/2009. (II. 2.) ör.
Beiktatta: 33/2005.(XII.27.) ör.
76
Mód: 9/2007.(V.7.) ör.
77
Beiktatta a 9/2007.(V.7.) ör.
78
Módosította a 25/2009. (X. 5.)
79
Mód: 2/2009. (II. 2.) ör.
75

80

Beiktatta: 33/2005.(XII.27.) ör.
Hatályon kívül helyezte a 2/2008.(I.28.) ör.
82
Beiktatta: 2/2009. (II. 2.) ör.
81
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Étkeztetés
51. § Az Szt. 62. §-ában meghatározottak szerint
napi egyszeri meleg étel biztosítása azok számára,
akik szociális helyzetük, koruk vagy egészségi állapotuk alapján önmaguk vagy eltartottjaik számára más módon nem képesek az étkeztetésrıl gondoskodni.

Bölcsıde, idıszakos gyermekfelügyelet
54. § A Gyvt. 42. §-ában foglaltak alapján a bölcsıde a gyermekek napközbeni ellátását, szakszerő
nevelését és gondozását biztosító intézmény.
Helyettes szülı

Házi segítségnyújtás

55. § A helyettes szülı a Gyvt. 45-48. §-ában
foglaltak szerinti gyermekek átmeneti gondozását
saját háztartásában biztosítja

52. § Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni az Szt. 63. §-ában meghatározott személyekrıl.

III. Cím
Szakosított ellátások

Családsegítı Szolgáltatás83
52/A. § (1) A családsegítı szolgáltatás az Szt. 64.
§-ában foglaltak szerint a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítséget igénylı személyek, családok számára az
ilyen helyzethez vezetı okok megelızése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési
képesség megırzése céljából nyújtott szolgáltatás.
(2)84 A Családsegítı Szolgálat az Szt. 37/D. §

(1) bekezdése alapján a rendszeres szociális
segélyre jogosult számára a segély folyósításának feltételeként meghatározott együttmőködésre kijelölt szerv.
(3) A Családsegítı Szolgálat a 14. § (1) bekezdése
szerinti együttmőködés megkezdésérıl vagy az
együttmőködés megszegésérıl a jegyzıt 3 munkanapon belül értesíti.
(4)85 A Családsegítı Szolgálat a 24. § alapján biztosított adósságkezelési szolgáltatás ellátására
adósságkezelési tanácsadást mőködtet.

56. § A rászorult személyekrıl, ha az életkoruk,
egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük
miatt az alapellátás keretében nem lehet gondoskodni, a rászorulókról állapotuknak megfelelı szakosított ellátási formában kell gondoskodni.

Tamási és Környéke Szociális Központ86
57. § (1) Az Idısek Klubja a saját otthonukban
élık részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı higiénia szükségletek kielégítésére az Szt. 65/F. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint.
(2) Az Idıskorúak Gondozóháza biztosítja az önmaguk ellátására csak segítséggel képes személyek
folyamatos ellátását, éjszakai benntartózkodását az
Szt. 68. §-ában foglaltak szerint

Gyermekjóléti Szolgálat

IV. Fejezet

53. § A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a
gyermek érdekeit védı speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és
eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek
testi és lelki egészségének, családban történı nevelkedésének elısegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelızését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családból kiemelt
gyermek visszahelyezését.
Ennek keretében ellátja a
a) a Gyvt. 39. §-ában foglaltakat,
b) szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez a Gyvt. 40.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

Intézményi jogviszony
I. Cím
Általános szabályok
58. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást
igénylı, illetve törvényes képviselıje kérelmére
történik.
(2)Az ellátások igénybevételére irányuló kérelmet
az intézmény vezetıjénél lehet benyújtani.
(3) A kérelemrıl az intézményvezetı dönt.
(4)87 Külön eljárás nélkül biztosítható az ellátás, ha
indokolt az igénylı azonnali ellátása. Az írásos kérelmet és jövedelemigazolást ebben az esetben is

83

Beiktatta: 33/2005.(XII.27.) ör.
Mód: 2/2009. (II. 2.) ör.
85
Beiktatta a 9/2007.(V:7.) ör.
84

86
87

Beiktatta a 9/2007.(V.7.) ör.
Beiktatta a 25/2009. (X. 5.) ör.
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mellékelni kell. Különösen indokolt az igény, ha a
kérelmezı egyedül él és önmaga ellátásában segítségre szorul.
(5)88 Külön eljárás nélkül ellátásban részesíti az intézményvezetı azt a kérelmezıt, aki a
9/1999.X.24. SzCsM rendelet 15. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.
59. §89 Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylıvel, illetıleg törvényes
képviselıjével megállapodást kell kötni. A megállapodás tartalmazza
a) az intézményi ellátás idıtartamát (határozott,
vagy határozatlan idıtartam megjelölését),
b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, körét,
c) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat.
60. § (1) A jogosultak érdekvédelmére vonatkozó részletes szabályokat az intézmények szervezeti
és mőködési szabályzata határozza meg.
(2) Az intézményi jogviszony megszőnésére, illetve megszüntetésére az Szt. 100-101. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
II. Cím
A személyes gondoskodásért megállapítható térítési díjak mértéke
61.§90 A személyes gondoskodást nyújtó szociális alap-, valamint szakosított ellátás keretében biztosított szolgáltatás személyi térítési díját a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján a Tamási és Környéke Szociális Központ vezetıje állapítja meg.

V. Fejezet
Záró rendelkezések

62. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A 25.§ (2) bekezdésében foglaltakat elsı alkalommal a 2004/2005. évi főtési szezonra kell alkalmazni.
63. § E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a
14/1993. (VI. 24.) számú, és az azt módosító
14/1994. (VII. 1.), 18/1995. (X. 8.), 8/1996. (IV.
8.), 7/1997. (IV. 7.), 15/1997. (IX. 8.), 12/2000.
(IV. 27.), 2/1998. (II. 9.), 13/2000. (IV. 27.),
88

Beiktatta a 25/2009. (X. 5.) ör.
Módosította a 25/2009. (X. 5.) ör.
90
Mód: 9/2007.(V.7.) ör.
89

29/2000. (XII. 31.) és 4/2001. (III. 4.) számú
önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.

Hajdics József
polgármester

Dr. Schutzbach Ferenc
c. fıjegyzı
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1. számú melléklet91

Jövedelem és vagyonnyilatkozat
A.Személyi adatok:
Az ellátást igénylı neve:……………………………………………………………………………………………
(Születési név):………………………………………………………………………………..
Az ellátást igénylı bejelentett lakóhelyének címe:…………………………………………….
Az ellátást igénylı tartózkodási címe:………………………………………………………….
Ha az ellátást igénylı nem cselekvıképes a törvényes képviselı neve és lakcíme:…………………………………………………………………………………………
Az igénylıvel egy háztartásban élı közeli hozzátartozók neve:
a./……………………………………………………………………………………………….
b./………………………………………………………………………………………………
c./………………………………………………………………………………………………
d./………………………………………………………………………………………………..
B. Vagyonnyilatkozat:
A kérelmezı és a vele együtt élı közeli hozzátartozójának vagyona
I. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a
szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:*.......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelı aláhúzandó)
2. Üdülıtulajdon és üdülıtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község.................................. út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad:
...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:*.............................................. Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése
(zártkerti építmény, mőhely, üzlet, mőterem, rendelı, garázs stb.): ............................ címe:
...................................... város/község........................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:*.............................................. Ft
4. Termıföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe:
........................................ város/község.............................. út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:*.............................................. Ft

II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármő:
a) személygépkocsi: ......................................... típus.................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
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Becsült forgalmi érték:**......................................Ft
b) tehergépjármő, autóbusz: ................................ típus..................... rendszám
a szerzés ideje: .................................................................
Becsült forgalmi érték:**............................................Ft
Megjegyzés:
Ha a kérelmezı vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelı pontját a vagyontárgyak számával egyezıen kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban
feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam
hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármő kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.
C.Jövedelemnyilatkozat
A jövedelem típusai

1.A munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem
és táppénz
2.Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
3.Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítésébıl, vagyoni értékő
jog átruházásából származó
jövedelem
4.Nyugellátás, egyéb nyugdíjszerő ellátások
5.A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES,
GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.)
6.Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres
szoc.segély, stb.)
7.Föld bérbeadásából származó
jövedelem
8.Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem,
kis összegő kifizetések stb.)
9. Összes bruttó jövedelem

10.Személyi jövedelemadó
vagy elıleg összege

Kérelmezı
jövedelme

Házastársa
(élettársa)
jövedelme

Forintban
Közeli hozzátartozók jövedelme
a.

b.

c.

d.

Összesen
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11.Egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulék összege
12.Munkavállalói járulék öszszege
13.A család havi nettó
jövedelme összesen [9(10+11+12)]
Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem:…………………………….Ft/hó.
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat a fıvárosi, megyei
APEH útján ellenırizheti.
Dátum:

Az ellátást igénylı cselekvıképes hozzátartozók v. törvényes képviselıjének aláírása

2. számú melléklet

Elismert lakásnagyság mértéke
Személyek száma

Szobaszám

Alapterület (m2)

2 személyig

2

60

3 személyig
4 személyig
5 személyig
6 és több személy esetén

3
3,5
4
4,5

70
80
90
100
3/a. számú melléklet92

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tamási Város Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve
ezennel kiírja a 2011. évre
a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsıoktatási hallgatók számára
a 2010/2011. tanév második és a 2011/2012. tanév elsı félévére vonatkozóan
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezı, hátrányos szociális helyzető felsıoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidın belül,
teljes idejő (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezı alapképzésben,
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mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezı mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsıfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Figyelem!
- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsıoktatásban részt vevı hallgatók juttatásairól és
az általuk fizetendı egyes térítésekrıl 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek
Bursa támogatásban a katonai illetve rendvédelmi felsıoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevı hallgatói.
- A középiskolai akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzésben részt vevı tanulók
nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
- Doktori (PhD) képzésben résztvevık nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.
- Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica
ösztöndíjra.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2010. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdı hallgatók
is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2011. ıszén már nem áll fenn, úgy a
2011/2012. tanév elsı félévére esı ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsıoktatási intézményben a pályázás idıpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele,
hogy a 2010/2011. tanév második félévére már beiratkozzon a felsıoktatási intézménybe.
Az ösztöndíj idıtartama 10 hónap, azaz két egymást követı tanulmányi félév (2010/2011. tanév második, illetve a 2011/2012. tanév elsı féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2011. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011.
tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó
hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsıoktatási intézménynek.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az
adóalapot növelı jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem viselı járandóságokról lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját).
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsıoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az OKM Támogatáskezelı Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati őrlapon rögzített személyes
adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az OKM Támogatáskezelı Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenırzése céljából – átadja illetıleg az ösztöndíj idıtartama
alatt maga kezelje.
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A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az OKM Támogatáskezelı Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenırzése céljából – az ösztöndíj idıtartama alatt kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történı kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenırzése céljából történı továbbításához.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetı pályázati őrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.
A pályázat kötelezı mellékletei:
1.

A felsıoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.

Amennyiben a pályázó egy idıben több felsıoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll,
pályázatában csak azt a felsıoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsıként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsıoktatási intézmények szerzıdése alapján folyó, közösen meghirdetett –
egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében a
hallgató az állami felsıoktatási intézményt köteles megnevezni.
2.
Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élı családtagok egy fıre jutó havi nettó
jövedelmérıl, a Polgármesteri Hivatal által adott Jövedelem-és vagyonnyilatkozat nyomtatványon.
A pályázati őrlap csak a fent meghatározott kötelezı mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minısül.
Egy háztartásban élı családtagok: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerően
együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli hozzátartozók közössége.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a)
pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldrıl vagy külföldrıl származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,
- az a bevétel, amely után az egyszerősített vállalkozói adóról, illetve az egyszerősített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minısül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint
a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerősített vállalkozói adó vagy egyszerősített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetı a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minısülı igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a
bevétel 40%-ával. Ha a mezıgazdasági ıstermelı adóévi ıstermelésbıl származó bevétele nem több
a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetı az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel
40%-ának megfelelı összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetıleg állattenyésztés esetén 94%-ának
megfelelı összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minısül a személyi jövedelemadó, az egyszerősített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelı egyszerősített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás
és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
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Nem minısül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az
adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a
Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelıszülık számára fizetett nevelési
díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendı személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és
a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely
a teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezı legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
A települési önkormányzat 2010. november 23-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:
a.) a határidın túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelı pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
b.) minden határidın belül benyújtott, formailag megfelelı pályázatot érdemben elbírál, és döntését
írásban indokolja;
c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezı pályázókat részesítheti támogatásban;
d.) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bırszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A települési önkormányzat döntésérıl és annak indokáról 2010. december 6-ig írásban értesíti
a pályázókat.
Az OKM Támogatáskezelı Igazgatósága 2011. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes öszszegérıl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
Az ösztöndíjban részesülı hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idıszaka alatt minden,
az ösztöndíj folyósítását érintı változásról haladéktalanul (de legkésıbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsıoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelıt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az
alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsıoktatási intézmény, kar, szak, munkarend,
finanszírozási forma megadásával);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakóhelye) változása.
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Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsıoktatási
intézmény részére visszafizetni.
A felsıoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérıl. A települési önkormányzat
ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követı tanulmányi félévtıl ható hatállyal hozható meg.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelı adatokat
szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet
még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérıl szóló tájékoztatást már kézhez vette.
A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a
felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsıoktatásban részt vevı hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendı egyes térítésekrıl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.
3/b. számú melléklet93

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tamási Város Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve
ezennel kiírja a 2011. évre
a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsıoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezı, hátrányos szociális helyzető fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi elıtt álló középiskolások;
vagy
b) felsıfokú diplomával nem rendelkezı, felsıoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2011/2012. tanévtıl kezdıdıen felsıoktatási intézmény keretében teljes idejő (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezı alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben
vagy felsıfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2011-ben elıször nyernek felvételt felsıoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik.
Figyelem!
- A 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsıoktatásban részt vevı hallgatók juttatásairól és
az általuk fizetendı egyes térítésekrıl 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek
Bursa támogatásban a katonai illetve rendvédelmi felsıoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevı hallgatói.
- A középiskolai akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzésben részt vevı tanulók
nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
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Az ösztöndíj idıtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követı tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2011/2012. tanév elsı féléve, keresztféléves képzés esetén
a 2011/2012. tanév második féléve.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2011/2012.
tanév elsı félévében illetve keresztféléves képzés esetén a 2011/2012. tanév második félévében
megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya
nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsıoktatási intézménynek.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az
adóalapot növelı jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem viselı járandóságokról lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját).
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsıoktatási intézménybe történı felvételi vizsgája eredményérıl az Oktatási Hivatal az OKM Támogatáskezelı Igazgatóságának, illetve a
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsıoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az OKM Támogatáskezelı Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati őrlapon rögzített személyes
adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az OKM Támogatáskezelı Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenırzése céljából – átadja illetıleg az ösztöndíj idıtartama
alatt maga kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az OKM Támogatáskezelı Igazgatósága
személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenırzése céljából
– az ösztöndíj idıtartama alatt kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történı kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenırzése céljából történı továbbításához.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
írásban, a hivatalban hozzáférhetı pályázati őrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.
A pályázat kötelezı mellékletei:
1.
Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élı családtagok egy fıre jutó havi nettó
jövedelmérıl, a Polgármesteri Hivatal által adott Jövedelem-és vagyonnyilatkozat nyomtatványon.
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2. Iskolalátogatási bizonyítvány
A pályázati őrlap csak a fent meghatározott kötelezı mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minısül.
Egy háztartásban élı családtagok: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerően
együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli hozzátartozók közössége.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a)
pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldrıl vagy külföldrıl származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,
- az a bevétel, amely után az egyszerősített vállalkozói adóról, illetve az egyszerősített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minısül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint
a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerősített vállalkozói adó vagy egyszerősített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetı a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minısülı igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a
bevétel 40%-ával. Ha a mezıgazdasági ıstermelı adóévi ıstermelésbıl származó bevétele nem több
a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetı az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel
40%-ának megfelelı összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetıleg állattenyésztés esetén 94%-ának
megfelelı összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minısül a személyi jövedelemadó, az egyszerősített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelı egyszerősített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás
és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minısül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az
adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a
Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelıszülık számára fizetett nevelési
díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendı személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és
a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely
a teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezı legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
A települési önkormányzat 2010. november 23-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:
a.) a határidın túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelı pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
b.) minden határidın belül benyújtott, formailag megfelelı pályázatot érdemben elbírál, és döntését
írásban indokolja;
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c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezı pályázókat részesítheti támogatásban;
d.) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bırszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A települési önkormányzat döntésérıl és annak indokáról 2010. december 6-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az OKM Támogatáskezelı Igazgatósága 2011. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes öszszegérıl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó a felvételi értesítı másolatának megküldésével köteles írásban 2011. szeptember 1jéig az OKM Támogatáskezelı Igazgatósága részére bejelenteni, hogy a 2011/2012. tanévben
melyik felsıoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban
nyilatkozni arról, hogy a 2011-es felvételi évet megelızıen nyert-e felvételt felsıoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következı évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülı ösztöndíjas a támogatás idıtartama
alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
Az ösztöndíjban részesülı hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idıszaka alatt minden,
az ösztöndíj folyósítását érintı változásról haladéktalanul (de legkésıbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsıoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelıt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az
alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsıoktatási intézmény, kar, szak, munkarend,
finanszírozási forma megadásával);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakóhelye) változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsıoktatási intézmény részére visszafizetni
A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttmőködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszőntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési
önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat
csak a meghozatalát követı tanulmányi félévtıl ható hatállyal hozható meg.
A felsıoktatási intézménybe jelentkezık számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérıl. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követı tanulmányi félévtıl ható hatállyal hozható meg.
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Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelı adatokat
szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet
még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérıl szóló tájékoztatást már kézhez vette.
A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a
felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsıoktatásban részt vevı hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendı egyes térítésekrıl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.

