Átmeneti segély

Ügyleírás:

Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdő személyek támogatása.

Szükséges okiratok:

Az igénylő adatlap ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése
érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya
bemutatása szükséges!
A kérelemhez csatolni kell:
a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származójövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást, a nem
havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi
átlagáról szóló igazolást, gyermektartásdíj, ösztöndíjra vonatkozó igazolást.
A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:
GYED, árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt, álláskeresési ellátás határozatát, 16
év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást, nyugdíjasok esetén a Nyugdíjbiztosító
Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről szóló éves igazolást, a kérelem benyújtását megelőző
hónap nyugdíjszelvényét. Válásról, gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzés másolatát.

Az ügyintéző :

Nagylók Község esetében : Répási Tiborné igazgatási ügyintéző
2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. Tel. : 06(25)507-350, fax: 06(25)507-311, e-mail:
pmhivatal@nagylok.hu
Hantos község esetében: Horváth Jánosné igazgatási ügyintéző
2434 Hantos, Nagylóki út 3. Tel./Fax: 06(25)506-000, e-mail: phhantos@ invitel.hu

Ügyintézés helye, elérhetősége
és rendje:

A kérelmet postai úton, illetve ügyfélfogadási időben személyesen lehet benyújtani.
- postai úton: Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén:
2435 Nagylók, Hunyadi utca 1.
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltségén
2434 Hantos, Nagylóki út 3.
-

személyesen: ügyfélfogadási időben:

Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00
Ügyintézés határideje és díja

30 nap, költség és illetékmentes

Kapcsolódó dokumentumok,
nyomtatványok, útmutatók

Az ügyintézés kezdeményezhető formanyomtatványon:
Átmeneti segély
Nyilatkozat kérelmekhez

Az alkalmazott jogszabályok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátás helyi szabályairól
szóló 5/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátás helyi
szabályairól szóló 5/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete

Egyéb fontos tudnivalók

Jogosultság feltételei Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011.(IV.01.)
önkormányzati
rendeletében
szabályozottak
szerint:
Az önkormányzat kérelemre vagy hivatalból a létfenntartást veszélyeztető , rendkívüli helyzetbe
került, létfenntartási gondokkal küzdő vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások ( betegség ,
elemi kár ) miatt anyagi segítségre szoruló személyek részére átmeneti segélyt nyújt, amennyiben

a családjukban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, ( jelenleg: 42.750 Ft-ot) egyedülálló esetén annak
200 %-át ( jelenleg: 57.000 Ft-ot).
Rendkívüli esetben ( betegség, elemi kár), sürgős szükség esetén az átmeneti segélyt az
Önkormányzat Polgármestere állapítja meg. Rendkívüli esetben a jövedelemhatártól el lehet
tekinteni.
Az átmeneti segély összege: 1. 000. Ft-nál kevesebb nem lehet.
A támogatás folyósítása történhet készpénzben, vásárlási utalványban, kérelmező költségeinek
átvállalása formájában. Amennyiben a körülmények ismeretében feltételezhető, hogy a készpénz
segélyt nem rendeltetésszerűen használja fel a kérelmező, a támogatást természetbeni ellátás
formájában kell megállapítani.
Az Önkormányzat hatáskörére és illetékességére való tekintet nélkül is köteles a rászorulóknak
átmeneti segélyt nyújtani, ha a késedelem életét, testi épségét veszélyezteti.
Ebben az esetben az átmeneti segély összegét a hatáskörrel rendelkező és illetékes szervtől az
értesítéssel egyidejűleg vissza kell igényelni.
A rosszhiszeműen, jogosulatlanul felvett támogatás megtéríttetéséről az Szt. 17.§-a szerint kell
gondoskodni.
Átmeneti segélyként kamatmentes kölcsönsegély állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150 %-át, ( jelenleg: 42.750 Ft-ot)egyedül élő esetében 200 %-át ( jelenleg: 57.000
Ft-ot). Rendkívüli esetben a jövedelemhatártól el lehet tekinteni.
Kamatmentes kölcsönsegély az alábbi célokra használható fel:
a.) a lakbér illetve a közüzemi díj hátralékának legfeljebb 20 havi összegének megfelelő
mértékű kiegyenlítésére, függetlenül a hátralék keletkezésének időpontjától,
b) váratlan, el nem kerülhető, egyszeri kiadásra, amelyet az igénylő önerőből kifizetni
képtelen és annak elmaradása igénylő létfenntartását vagy lakhatásának körülményeit
fenyegeti.
A kölcsön iránti kérelmet házasságban élő személyek esetén a házastársaknak együttesen kell
előterjeszteniük, élettársi kapcsolatban élő személyek esetében a feleknek nyilatkozniuk kell,
hogy élettársak és a kölcsön iránti kérelmet, a felhasználás módját megjelölve, mindkettőjüknek
alá kell írni.
Kamatmentes kölcsön egy naptári éven belül ugyanazon jogosultnak egyszer adható. Az egy
háztartásban élők esetében egy naptári éven belül csak egy jogosult veheti igénybe.
A kamatmentes szociális kölcsönsegély összegének felső határa a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum három és félszerese , amelyet legfeljebb 24 hónap alatt kell visszatéríteni.
A kérelem benyújtását követő 30 napon belül a Szociális Bizottság dönt a kérelemről. A döntés
alapján a jogosulttal a kölcsönszerződést Hantos Községi Önkormányzat Polgármestere köti. A
szerződésben rögzíteni kell a visszafizetés módját, idejét és egyéb feltételeit, a visszafizetés
bizonyítása érdekében a kölcsönfelvevőjének nyilatkoznia kell arról, hogy a munkabéréből,
illetve egyéb jövedelméből a kölcsön levonható.
A szerződésben mindkét házastársat, az élettársat egyetemlegesen adóstársként kell feltüntetni.
A kölcsön folyósításáról szóló szerződésben ki kell kötni, hogy amennyiben az adós, vagy
egyetemleges adóstársak bármely havi törlesztő részlet befizetését elmulasztják, vagy azzal
késedelembe esnek, a hátralévő teljes kölcsönösszeg egy összegben a Magyar Köztársaság
Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv. 232. §. (2) bekezdésében meghatározott
kamattal együtt esedékessé válik.
Ha a kölcsön összegét a szerződésben rögzítettek szerint, vagy határidőn belül nem fizetik meg,
az ellátást jogosulatlanul igénybe vettnek kell tekinteni, és az Sztv. előírásai valamint a
szerződésben foglaltak szerint kell eljárni.
A kölcsön folyósításáról szóló megállapodásban a kölcsön visszafizetésének megkezdésére
legfeljebb 3 hónap halasztást engedélyezhet a Szociális Bizottság. véleményének kikérése után –
a polgármester.
Kivételesen indokolt esetben a kölcsön visszafizetése részben vagy egészben elengedhető, ha a
jogosult neki fel nem róható okból nem képes annak visszafizetésére. Az erre vonatkozó kérelmet
az ok bekövetkeztét követő 30 napon belül kell benyújtani a Szociális Bizottsághoz. A
kérelemről a Bizottság a benyújtást követő ülésén dönt.
Nem részesíthető újabb kölcsönben az a személy, aki korábbi kölcsön törlesztésére irányuló
kötelezettségének neki felróható okból nem tett eleget, vagy a kölcsönösszeg
visszakövetelésének polgári peres úton, vagy fizetési meghagyás kibocsátásra irányuló eljárás
során kellett érvényt szerezni.
Nem nyújtható újabb kölcsön annak a személynek, aki a részére korábban nyújtott kölcsön teljes
összegét még nem törlesztette.
Jogosultság feltételei Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2011.(III.30.) önkormányzati rendeletében szabályozottak szerint:
Az önkormányzat kérelemre vagy hivatalból átmeneti segélyt állapíthat meg annak a
személynek, aki a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és megélhetését nem képes biztosítani.
Átmeneti segély alkalmanként (eseti átmeneti segély), havi rendszerességgel (folyamatos
átmeneti segély) és krízissegélyként adható.
Az átmeneti segély iránti kérelmet a rendelet 2. melléklete szerinti kérelem
nyomtatványon kell benyújtani.
Az átmeneti segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

a) jövedelemigazolásokat,
b) a rendszeres kiadásokat igazoló számlákat, illetve számlát helyettesítő egyéb
okiratokat (szerződés, nyugta, átutalási bizonylat).
c) rendkívüli élethelyzetről szóló igazolást (pl. orvosi igazolást, rendőrségi
jegyzőkönyvet, társadalombiztosítási igazolást, bírósági végzést, díjhátralékról szóló
igazolást stb.)
Eseti átmeneti segély állapítható meg annak a rászorulónak, akinek családjában
váratlan esemény, vagy egyéb rendkívüli ok (különösen betegség, elemi kár) miatt előre nem
látható többletkiadása keletkezett és az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, ( jelenleg: 42.750 Ft-ot) egyedül élő esetén
annak 200 %-át ( jelenleg: 57.000 Ft-ot).
Különösen indokolt esetben az rendeletben meghatározott jövedelemhatártól az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-val el lehet térni.
Különösen indokolt esetnek kell tekinteni azt az élethelyzetet, ha az igénylő:
a) 70 éven felüli,
b) balesetet szenvedett vagy elemi kár érte,
c) betegsége miatt egy hónapot meghaladó táppénzes állományban volt,
d) jelentős összegű közüzemi díjhátraléka van, melyet önerőből kiegyenlíteni nem tud és
a hátralék megfizetése érdekében a szolgáltatóval együttműködik.
Az eseti átmeneti segély összege 1.000,- Ft-nál kevesebb és 10.000,- Ft-nál több nem
lehet.
Folyamatos átmeneti segély állapítható meg annak a rászorulónak, aki időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,( jelenleg: 42.750 Ft-ot) egyedül élő
esetén annak 200%-át ( jelenleg: 57.000 Ft-ot).
A rendeletben meghatározott jövedelemhatártól az alábbi mértékben és esetekben el lehet térni:
ha a kérelmező
a) 70 éven felüli,
b) balesetet szenvedett vagy elemi kár érte,
c) betegsége miatt egy hónapot meghaladó táppénzes állományban volt,
d) jelentős összegű közüzemi díjhátraléka van, melyet önerőből kiegyenlíteni nem tud és
a hátralék megfizetése érdekében a szolgáltatóval együttműködik.
A folyamatos átmeneti segély havi összege 1.000,- Ft-nál kevesebb és 5.000,- Ft-nál több
nem lehet.
A folyamatos átmeneti segély egy naptári évben legfeljebb 6 hónapra állapítható meg,
elsősorban természetben, de ha a kérelemben meghatározott cél szerinti felhasználásra
kellő garancia van, úgy pénzbeli támogatásként is nyújtható.
A krízissegély baleset, elemi csapás, bűncselekmény esetén azonnal nyújtható
átmeneti segély.
A jogosultság megállapításánál a kérelmező és családja vagyoni viszonyainak
vizsgálatakor a Rendelet 14. §-ban meghatározott feltételektől el lehet térni, azonban az egy főre
jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
ötszörösét. ( jelenleg: 142.500 Ft-ot)
A krízissegély összege alkalmanként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének háromszorosát ( jelenleg: 85.500 Ft-ot).

