TÁJÉKOZTATÁS
a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról
A Magyar Köztársaság Kormánya a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm.
rendelet alapján a regionális nyugdíj-biztosítási igazgatóság az állami szociális rendszer keretében nyújtott szociális
segélyként egyszeri, vissza nem térítendő támogatást állapíthat meg a Magyar Köztársaság területén bejelentett
lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, nagykorú személynek.
A támogatás megállapítására akkor kerülhet sor, ha a kérelmező
a) a családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi jövedelem a minimálbér nettó
összegét (2009-ben 57 815 forintot) nem haladta meg,
b részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §-a szerinti nyugellátást nem
folyósítanak, és
c) a gazdasági válsághoz kapcsolódó, előre nem látható esemény következtében a családja mindennapi életvitelének
fenntartását súlyosan veszélyeztető krízishelyzetbe került.
A család mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztető krízishelyzetnek minősül különösen, ha a
kérelmező
a) a munkahelyét 2008. szeptember 30-át követően elvesztette,
b) jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest 20%-ot elérő mértékben csökkent,
c) lakáscélú kölcsönszerződéséből eredő fizetési kötelezettsége a törlesztőrészlet 2008. szeptember havi összegéhez
képest 20%-ot elérő mértékben emelkedett, vagy
d) egészségi állapota indokolja.
Nem jogosult támogatásra az a személy,
a) akinek a 2009. év folyamán 15 ezer forintot meghaladó összegben átmeneti segélyt állapítottak meg,
b) akinek esetében átmeneti segély megállapítása iránt eljárás van folyamatban, a kérelem elbírálásának
időpontjáig, vagy
c) aki az e rendelet szerinti támogatás megállapítására irányuló kérelmének benyújtását megelőző 90 napon belül
átmeneti segély megállapítására kérelmet még nem nyújtott be, kivéve, ha a helyi önkormányzat rendeletében
előírt feltételek az átmeneti segélyre való jogosultságát egyébként kizárják.
A támogatás összege legalább húszezer forint, legfeljebb ötvenezer - különös méltánylásra okot adó körülmény
fennállása esetén legfeljebb százezer - forint.
A kérelemhez mellékelni kell a jövedelem összegének igazolására alkalmas iratot vagy annak másolatát, valamint az
1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a lakáscélú kölcsön havi törlesztőrészletének emelkedését igazoló iratot.
A támogatás egy alkalommal, a család egy tagja számára állapítható meg.
A jegyző
a) ellenőrzi, hogy a kérelmező a kérelmet megfelelően és hiánytalanul töltötte-e ki, továbbá hogy a szükséges
igazolásokat a kérelmező benyújtotta-e, valamint
b) az a) pontban foglalt követelménynek megfelelő kérelem esetében megvizsgálja, hogy a kérelmező esetében a
támogatásra való jogosultság feltételei fennállnak-e.
Ha a jegyzőhöz benyújtott kérelem az (1) bekezdés a) pontja szerinti követelményeknek nem felel meg, a jegyző 3
munkanapos határidővel a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel.
A jegyző a kérelmet elutasítja, ha a kérelmező
a) a hiánypótlási felhívásnak a meghatározott határidőben nem tett eleget, vagy
b) a támogatásra való jogosultság feltételeinek nem felel meg.

Ha a jegyző a kérelmet nem utasítja el, igazolja, hogy a kérelmező
a) a támogatásra való jogosultság feltételeinek megfelel,
b) átmeneti segély megállapítása iránti kérelmét a támogatási kérelem benyújtását megelőző 90 napon belül
elutasították vagy nem utasították el, és
c) a kérelemben foglaltak szerint különös méltánylást érdemlő ok fennáll vagy nem áll fenn.
A JEGYZŐ A KÉRELMET 8 MUNKANAPON BELÜL TOVÁBBÍTJA A SZÉKHELYE SZERINT
ILLETÉKES IGAZGATÓSÁGNAK. AZ IGAZGATÓSÁG A TÁMOGATÁSRÓL, ILLETŐLEG ANNAK
ÖSSZEGÉRŐL A KÉRELEM BEÉRKEZÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT 10 MUNKANAPON BELÜL DÖNT.
Az Igazgatóság 5 munkanapon belül dönt az olyan személy támogatási kérelméről, akinek az átmeneti segély
megállapítása iránti kérelmét a támogatási kérelem benyújtását megelőző 90 napon belül jogerősen elutasították.
Az Igazgatóság a kérelemről
a) az egy főre jutó havi jövedelem összegének,
b) a családban élő gyermekek számának,
c) a különös méltánylásra okot adó körülménynek, és
d) a kérelem elbírálásakor rendelkezésre álló forrás keretösszegének
mérlegelésével dönt.
Az Igazgatóság a támogatási összeg megállapításakor különös méltánylásra okot adó körülményként veheti
figyelembe, hogy a kérelmező
a) jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest 30%-ot meghaladó mértékben csökkent,
b) lakáscélú kölcsönszerződéséből eredő fizetési kötelezettsége a törlesztőrészlet 2008. szeptember havi összegéhez
képest 30%-ot meghaladó mértékben emelkedett, vagy
c) családjában legalább három 18. életévét be nem töltött gyermek eltartásáról gondoskodik.
Az Igazgatóság a támogatás megállapításáról hozott határozatát a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak is megküldi. A
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 5 munkanapon belül gondoskodik a támogatás folyósításáról.
A támogatás megállapítása iránti kérelmet
Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda munkatársainál
megtalálható, honlapunkról letölthető formanyomtatványon a kérelmező, illetve képviselője a kérelmező lakó- vagy
tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél,
2009. év augusztus hó 01. napjától — 2009. év november hó 30. napja között
KIZÁRÓLAG ügyfélfogadási időben
nyújthatja be.
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