Rendkívüli települési támogatás
Rövid leírás Rendkívüli települési támogatás nyújtható különösen
a.)annak a személynek, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról átmenetileg más módon nem tud
gondoskodni, vagy betegsége miatt megélhetését veszélyeztető mértékű gyógyszerkiadása merült fel,
vagy
b.)annak a személynek, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került
Rendkívüli települési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
egyedülélő, vagy gyermekét egyedül nevelő személy esetében a 250 %-át.
Rendkívüli települési támogatás alkalmanként egy családból egy személy részére állapítható meg. A
rendkívüli települési támogatás minimális összege 5.000 Ft.
Igénylő Uraiújfalu területén lakóhellyel rendelkező személy, vagy az akinek életét, testi épségét az
ellátás hiánya veszélyeztetné.
Ügyintéző
Kulcsárné Molnár Veronika (Tel.: 06-95/345-122)
Ügyintézés kezdeményezhető Ügyfélfogadási időben
Ügyintézési határidő

15 nap

Ügyintézés díja nincs
Szükséges iratok
Kérelem, valamint a családban élő személyeknek a kérelem benyújtását
megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás és vagyonnyilatkozat, a kérelmet alátámasztó
egyéb dokumentumok.
Kapcsolódó dokumentum

van

Alkalmazott jogszabályok Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1 / 2015.(II.13.)
önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Települési gyermekszületési támogatás
Rövid leírás A települési gyermekszületési támogatás a települési lakosként anyakönyvezett újszülött
gyermek szülője részére a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz nyújtott
támogatás. A települési gyermekszületési támogatás a gyermek élve születése esetén állapítható meg.
A települési gyermekszületési támogatás alkalmanként egy családból egy személy részére állapítható
meg. A települési gyermekszületési támogatás minimális összege 15.000.-Ft.
Ügyintéző
Kulcsárné Molnár Veronika (Tel.: 06-95/345-122)
Igénylő Uraiújfalui lakosként anyakönyvezett újszülött gyermek szülője. területén lakóhellyel
rendelkező személy.
Ügyintézés kezdeményezhető Ügyfélfogadási időben

Ügyintézési határidő

15 nap

Ügyintézés díja nincs
Szükséges iratok
Kérelem, valamint a családban élő személyeknek a kérelem benyújtását
megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás és vagyonnyilatkozat, a gyermek születési
anyakönyvi kivonata
Kapcsolódó dokumentum

van

Alkalmazott jogszabályok Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1 / 2015.(II.13.)
önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Települési temetési támogatás
Rövid leírás A települési temetési támogatás az elhunyt személy eltemettetési költségeinek
viseléséhez nyújtott támogatás, függetlenül attól, hogy az eltemettető a meghalt személy
eltemettetésére köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt-e vagy sem. A települési temetési
támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedülélő, vagy
gyermekét egyedül nevelő személy esetében a 500 %-át. A települési temetési támogatásra az a
személy jogosult, aki a temetés költségeit viselte. A települési temetési támogatás minimális összege
10.000.- Ft, maximális összege 100.000.-Ft. A települési temetési támogatás iránti kérelem a haláleset
bekövetkezésétől számított 60 napon belül nyújtható be.
Ügyintéző
Kulcsárné Molnár Veronika (Tel.: 06-95/345-122)
Igénylő Temetés költségeit viselő Uraiújfalui lakos.
Ügyintézés kezdeményezhető Ügyfélfogadási időben
Ügyintézési határidő

15 nap

Ügyintézés díja nincs
Szükséges iratok
Kérelem, valamint a családban élő személyeknek a kérelem benyújtását
megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás és vagyonnyilatkozat, halotti anyakönyvi kivonat
Kapcsolódó dokumentum

van

Alkalmazott jogszabályok Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1 / 2015.(II.13.)
önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Települési óvodakezdési támogatás
Rövid leírás A települési óvodakezdési támogatás a gyermek óvodai nevelése megkezdéséhez
kapcsolódó költségek viseléséhez nyújtott támogatás. A települési óvodakezdési támogatás akkor
állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedülélő, vagy gyermekét egyedül
nevelő személy esetében a 500 %-át. A települési óvodakezdési támogatás egy alkalommal, abban a
nevelési évben állapítható meg, amikor a gyermek óvodai nevelésben való részvételét megkezdi. A
települési óvodakezdési támogatás alkalmanként egy családból egy személy részére állapítható meg.
A települési óvodakezdési támogatás összege 5.000.-Ft.
Ügyintéző
Kulcsárné Molnár Veronika (Tel.: 06-95/345-122)
Igénylő Óvodai nevelésben való részvételt megkezdő gyermek szülője.
Ügyintézés kezdeményezhető Ügyfélfogadási időben
Ügyintézési határidő

15 nap

Ügyintézés díja nincs
Szükséges iratok
Kérelem, valamint a családban élő személyeknek a kérelem benyújtását
megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás és vagyonnyilatkozat, óvodavezető igazolása arról,
hogy a gyermek az óvodai nevelésben való részvételt megkezdte.
Kapcsolódó dokumentum

van

Alkalmazott jogszabályok Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1 / 2015.(II.13.)
önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Települési iskolakezdési támogatás
Rövid leírás A települési iskolakezdési támogatás az alap-, közép- és felsőfokú oktatásban részvevő
tanulók tanévkezdéskor felmerülő költségeihez nyújtott támogatás.
A települési iskolakezdési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át,
egyedülélő, vagy gyermekét egyedül nevelő személy esetében a 500 %-át.
Egy tanévre egy személynek csak egy alkalommal adható támogatás. A települési iskolakezdési
támogatás alkalmanként egy családból egy személy részére állapítható meg. A települési iskolakezdési
támogatás minimális összege általános iskolai tanulmányok esetén 5.000.-Ft, középiskolai tanulmányok
esetén 10.000.-Ft, felsőfokú iskolai tanulmányok esetén 15.000.-Ft.
Ügyintéző
Kulcsárné Molnár Veronika (Tel.: 06-95/345-122)
Igénylő alap- és közép- fokú oktatásban részvevő tanuló gyermek szülője, felsőfokú oktatásban
részvevő tanuló
Ügyintézés kezdeményezhető Ügyfélfogadási időben
Ügyintézési határidő

15 nap

Ügyintézés díja nincs
Szükséges iratok
Kérelem, valamint a családban élő személyeknek a kérelem benyújtását
megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás és vagyonnyilatkozat, iskolalátogatási igazolás vagy
hallgatói jogviszony igazolás
van

Kapcsolódó dokumentum

Alkalmazott jogszabályok Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1 / 2015.(II.13.)
önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Köztemetés
Rövid leírás A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell
gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel
az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem
gondoskodik. A temetés összegét az önkormányzat hagyatéki teherként bejelenti, vagy az
eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. A képviselő-testület
a megtérítési kötelezettség alól:
a) részben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben családjában az egy főre jutó
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át,
b) egészben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben családjában az egy főre jutó
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 100 %-át, egyedül élő esetén a 150 %-át, és sem az
eltemettetésre köteles személy, sem a családja nem rendelkezik vagyonnal.
Ügyintéző
Kulcsárné Molnár Veronika (Tel.: 06-95/345-122)
Igénylő eltemettetésre köteles személy
Ügyintézési határidő

21 nap

Ügyintézés díja nincs
Szükséges iratok

kérelem, halotti anyakönyvi kivonat

Kapcsolódó dokumentum

van

Alkalmazott jogszabályok Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi II. törvény,
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1 / 2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a
szociális ellátásokról

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet
Rövid leírás Hátrányos helyzetű az a gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
és esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő
mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családba fogadó gyám legmagasabb iskolai
végzettsége alapfokú – (az alacsony iskolai végzettség igazolása a kérelmen megtett önkéntes
nyilatkozattal történik)

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők
bármelyike, vagy a családba fogadó gyám a Szt. szerinti aktív korúak ellátására (fogalakoztatást
helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult, vagy a kedvezmény igénylésének
időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a
munkaügyi központ (ezt az eljáró hatóság ellenőrzi)
- a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett
környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan
lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges
feltételek. Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek, akinek esetében a fenti három körülmény közül legalább kettő fennáll.
Halmozottan hátrányos helyzetű továbbá a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban
részesülő, tanulói- vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.
Ügyintéző
Kulcsárné Molnár Veronika (Tel.: 06-95/345-122)
Igénylő Uraiújfalu területén lakóhellyel rendelkező szülő, vagy családba fogadó gyám; 18. életévét
betöltött tanulói jogviszonyban álló uraiújfalui lakóhellyel rendelkező gyermek
Ügyintézés kezdeményezhető ügyfélfogadási időben
Ügyintézési határidő

21 nap

Ügyintézés díja nincs
Szükséges iratok halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránti kérelem, nyilatkozat regisztrált
munkanélküliségről
Kapcsolódó dokumentum

van

Alkalmazott jogszabályok: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.
10.) Korm. rendelet

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Rövid leírás
A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az
egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 140%-át (jelenleg:39.900-Ft),
a) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ab) ha a gyermek
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a törvényi
feltételeknek;
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át (jelenleg:37.050 Ft) az a) pont alá nem tartozó
esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja
meg külön-külön vagy együttesen az 1997. évi XXXI. törvény 19. § (7) bekezdésében meghatározott
értéket ( 570.000 Ft-ot illetve 1.995.000 Ft-ot)

Ügyintéző
Kulcsárné Molnár Veronika (Tel.: 06-95/345-122)
Igénylő Uraiújfalu területén lakóhellyel rendelkező gyermek törvényes képviselője; 18. életévét
betöltött tanulói jogviszonyban álló uraiújfalui lakóhellyel rendelkező gyermek
Ügyintézés kezdeményezhető ügyfélfogadási időben
Ügyintézési határidő

21 nap

Ügyintézés díja nincs
Szükséges iratok kérelem,jövedelemigazolás (kérelem benyújtását megelőző 1 havi nettó)
iskolalátogatási igazolás
Kapcsolódó dokumentum

van

Alkalmazott jogszabályok: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.
10.) Korm. rendelet

Szociális étkeztetés
Rövid leírás: Étkeztetésre jogosult az a személy,
a.) akinek önellátási képessége teljesen hiányzik, vagy olyan mértékben csökkent, hogy önmaguk vagy
eltartottjaik részére a napi egyszeri meleg étkezésről tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
gondoskodni, mely tényt a háziorvos által kiadott szakvéleménnyel kell igazolni
b.) akinek házi segítségnyújtásra való jogosultságát megállapították, a jogosultság fennállásának
időtartamára.
Külön eljárás nélkül, haladéktalanul étkeztetést kell biztosítani biztosítani annak a rászorulónak, akinek
életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti. A szükséges eljárást az
ellátás biztosításától függetlenül utólag ilyen esetben is le kell folytatni.
Ügyintéző
Kulcsárné Molnár Veronika (Tel.: 06-95/345-122)
Igénylő Uraiújfalu területén lakóhellyel rendelkező személy
Ügyintézés kezdeményezhető ügyfélfogadási időben
Ügyintézési határidő

21 nap

Ügyintézés díja nincs
Szükséges iratok kérelem, háziorvosi szakvélemény, határozat a házi segítségnyújtásra való
jogosultság megállapításáról
Kapcsolódó dokumentum

van

Alkalmazott jogszabályok Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi II. törvény,
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1 / 2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a
szociális ellátásokról

Házi segítségnyújtás
Rövid leírás: Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi
segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.
Szociális segítés keretében biztosítani kell a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
a háztartási tevékenységben való közreműködést,a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és
a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,szükség esetén a bentlakásos szociális
intézménybe történő beköltözés segítését.
Személyi gondozás keretében biztosítani kell a szociális segítés keretében biztosítottakon túl az ellátást
igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,a gondozási és ápolási feladatok
elvégzését.

Ügyintéző
Kulcsárné Molnár Veronika (Tel.: 06-95/345-122)
Igénylő Uraiújfalu területén lakóhellyel rendelkező személy
Ügyintézés kezdeményezhető ügyfélfogadási időben
Ügyintézési határidő

21 nap

Ügyintézés díja nincs
Szükséges iratok kérelem
Kapcsolódó dokumentum

van

Alkalmazott jogszabályok Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi II. törvény,
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1 / 2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a
szociális ellátásokról

Személyi térítési díjak méltányosságból történő csökkentésére irányuló kérelmek elbírálása
Rövid leírás A képviselő-testület a kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét kérelemre
csökkentheti vagy elengedheti, ha a kötelezett családjában az egy főre eső rendszeres havi jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el és sem a kötelezett, sem a családja nem
rendelkezik vagyonnal, vagy a kötelezett a személyi térítési díjat önhibáján kívül megfizetni nem képes
szociális, vagyoni és lakhatási körülményeire tekintettel.
Ügyintéző
jegyző (Tel.: 06-95/345-122)
Igénylő Uraiújfalu területén személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásban részesülő személy

Ügyintézés kezdeményezhető ügyfélfogadási időben
Ügyintézési határidő

21 nap

Ügyintézés díja nincs
Szükséges iratok kérelem,jövedelemigazolás, kérelmet megalapozó körülmények igazolása, értesítő a
személyi térítési díjról
Kapcsolódó dokumentum

nincs

Alkalmazott jogszabályok Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi II. törvény,
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1 / 2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a
szociális ellátásokról
Lakáscélú helyi támogatás
Rövid leírás A képviselő-testület a lakáscélú helyi támogatásról szóló 24 / 2004. ( V.25. ) rendelete
alapján támogatást nyújt az első saját tulajdonú, Uraiújfalu községben történő lakásszerzéshez ( lakás
építéséhez, vásárlásához ), valamint első saját tulajdonú, Uraiújfalu községben lévő lakás
korszerűsítéséhez, felújításához, lakhatóvá tételéhez, amennyiben a munkák elvégzésére építési
engedély alapján kerül sor, valamint Uraiújfalu községben lévő szülői háznak építési engedély alapján
legalább 12 m2 területű önálló lakrésszel történ bővítéséhez, valamint Uraiújfalu községben meglévő
lakás szobaszámát növelő lakásbővítéshez.
az Uraiújfalu községben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nagykorú személyeknek, vagy a
községben a lakáshoz jutással egyidejűleg állandó lakóhelyet létesítő személyeknek.
Jövedelmi viszonyai alapján nem nyújtható támogatás annak a kérelmezőnek, akinek a közös
háztartásában élő illetve a kérelmezővel együtt költöző családtagjai figyelembe vételével számított egy
főre jutó havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori minimálbér bruttó összegének 125 %-át,
gyermektelen házaspár esetében 150 %-át, egyedülálló kérelmező esetében 200 %-át. A havi
jövedelem számításánál a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagát kell figyelembe venni.
A jövedelem fogalmának meghatározására a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 4.§ (1) bekezdésének a.) pontjában meghatározottak az irányadók.
Vagyoni viszonyaira tekintettel nem részesülhet támogatásban az a kérelmező, akinek, illetve
házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjainak
bárhol üdülő, hétvégi ház, tanya , építési, vagy üdülőtelek tulajdona - kivéve a résztulajdont - van,
továbbá a tulajdonukat képező mezőgazdasági ingatlanok együttes forgalmi értéke az 1 millió Ft-ot
meghaladja.
Nem igényelhet támogatást az, aki az önkormányzattól korábban már részesült e rendeletben
meghatározott célokra nyújtott támogatásban, függetlenül attól, hogy a támogatás nyújtása jelen
rendelet, vagy más jogszabály alapján történt.
A támogatás igénylésére nem jogosult az, aki a kérelem benyújtásának időpontjában a 35. életévét
betöltötte. Amennyiben a támogatás iránti kérelmet házastársak illetve élettársak közösen nyújtják be,
a támogatásra akkor is jogosultak, ha a kérelem benyújtásának időpontjában az egyikük a 35. életévét
már betöltötte. A képviselőtestület az életkori feltételtől eltérhet, amennyiben kérelmező kiskorú
gyermek(ek) eltartásáról saját háztartásában gondoskodik.
Igénylő Uraiújfalu községben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nagykorú személyeknek,
vagy a községben a lakáshoz jutással egyidejűleg állandó lakóhelyet létesítő személyek
Ügyintéző
Prystupáné Tóth Teodóra (Tel.: 06-95/345-122)
Ügyintézés kezdeményezhető Ügyfélfogadási időben

Ügyintézési határidő

15 nap

Ügyintézés díja nincs
Szükséges iratok
Kérelem, valamint a családban élő személyeknek a kérelem benyújtását
megelőző 3 hónap nettó jövedelméről szóló igazolás és vagyonnyilatkozat, lakásszerzés (építés ) hitelt
érdemlő igazolása
Kapcsolódó dokumentum

van

Alkalmazott jogszabályok Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakáscélú helyi
támogatásról szóló 24 / 2004. ( V.25. ) rendelete.

BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat
Rövid leírás
A pályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.
Ügyintézők
dr. Husz Norina (Tel.: 06-95/345-122)
Prystupáné Tóth Teodóra (Tel.: 06-95/345-122)
Igénylő, kötelezett
Az ösztöndíjpályázatra azok az Uraiújfalu önkormányzat illetékességi területén
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali
tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Ügyintézés kezdeményezhető ügyintézőnél
Ügyintézési határidő

minden év októbertől - decemberig

Ügyintézés díja

nincs

Kapcsolódó dokumentumok: a pályázatban kötelezően előírt dokumentumok
Az alkalmazott jogszabályok
Szükséges iratok

-

A személyek feladatai -

51/2007. (III.26.) Kormányrendelet

