Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(III.01) rendelete
a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról.
Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésben, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben
(továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazás alapján alkotja meg a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendeletét.

I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a
szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit,
szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és
érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.

A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Tiszakürt Község Önkormányzat illetékességi területén
lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.
(2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseit.
(3) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező
rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4-16.§-a határozza meg.
(4) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz kapcsolódva
kerülnek meghatározásra.
(5) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. §. (1) bekezdése
szerint kell alkalmazni.
(6) Az eljárást:
a) az önkormányzati hivatalnál szóban vagy írásban előterjesztett kérelemre kell, vagy
b) hivatalból lehet megindítani.
(7) A kérelmet a jogszabályokban, illetve az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal –
igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani.
(8) Az e rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti
vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni. A vagyonnyilatkozat II. részét – a
nyomtatványon szereplő tájékoztató szövegtől eltekintve – az adott ellátásnál meghatározott
személyi körre vonatkozóan kell kitölteni.
(9) A hiányosan előterjesztett kérelmek ügyében a hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezésétől
számított 8 napon belül meg kell tenni.
(10) Ha a szociális ellátás iránti igényt nem a jogosult terjeszti elő az eljárást hivatalból kell
megindítani.
(11) A kérelmezőnek a kérelemben, illetve az annak mellékleteként benyújtott dokumentumokban
feltüntetett jövedelem adatokat az Szt. 10.§-ában meghatározottak szerint kell igazolnia.
(12) A pénzbeli ellátások kifizetése házipénztárból történő kifizetéssel, folyószámlára utalással
történik.
(13) A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag, minden hónap 5-ig kell folyósítani.
(14) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell
folyósítani.
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(15) A természetbeni települési támogatások biztosításának szabályait, határidejét, formáját a
vonatkozó határozat rendezi.
(16) A rendszeres települési támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt
időponttól illeti meg az érintettet azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi
támogatás teljes összegét kell folyósítani.

Értelmező rendelkezések
3. §
A rendeletben szereplő és alkalmazott fogalmak tartalmára vonatkozóan az Szt. 4. §-ában foglaltakat
kell alkalmazni.

II. fejezet
Az ellátások megállapítása
4. §
(1)

(2)

A képviselő-testület az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos I. fokú
hatáskörét a polgármesterre, valamint a Szociális és Humánpolitikai Bizottságára ruházza. A
hatáskört gyakorló szerv vagy személy az egyes ellátásoknál kerül megnevezésre.
Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a képviselő-testület települési támogatást állapít
meg.

A rendszeres ellátások ellenőrzésének szabályai
5. §
(1)
(2)
(3)

A rendszeres ellátásokra való jogosultságot - ha e rendelet másként nem rendelkezik - legalább
évente egy ízben felül kell vizsgálni.
A felülvizsgálat lefolytatása és döntésre történő előterjesztése a szociális ügyintéző feladata.
A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, elengedésével, részletfizetés engedélyezésével
kapcsolatban az Szt. 17. §-ban foglaltak figyelembe vételével a hatáskörök gyakorlói döntenek.

III. fejezet
Pénzbeli szociális ellátások
6.§.
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési
támogatást nyújt.
(2) A pénzbeli települési támogatás formái:
Eseti települési támogatás
 rendkívüli települési támogatás
 eseti temetési támogatás
Rendszeres települési támogatás
 lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
 települési ápolási támogatás

Rendkívüli települési támogatás
7.§. 1;2
(1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy rendkívüli települési
támogatásra jogosult.
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(2) A képviselő-testület a hatáskörét a Szociális- és Humánpolitikai Bizottságra ruházza
át.
(3) Rendkívüli települési támogatásban – kivéve a temetési költségekhez való
hozzájárulásként megállapított települési támogatást – az a személy részesíthető,
akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg
a) családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%át,
b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át.
(4) A kérelmek elbírálásánál a Szociális- és Humánpolitikai Bizottság figyelembe veszi a
kérelmező életvitelét és életkörülményeit is.
(5) Tiszakürti lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy
kérelemben – ahol életvitelszerűen él – vehető figyelembe háztartás tagjaként. Ha
ugyanazon lakásban több háztartás is van, azt a kérelmező közüzemi számlák
bemutatásával köteles igazolni.
(6) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból is megállapítható.
(7) A települési támogatás pénzbeli vagy természetbeni juttatásként is adható.
(8) A települési támogatás pénzbeli folyósítása esetén utólagos elszámolási kötelezettség
írható elő.
(9) A rendkívüli települési támogatás mértéke – a temetési költségekhez való
hozzájárulásként megállapított települési támogatás kivételével – esetenként és
személyenként nem haladhatja meg az 5.000,-Ft-ot, de a szociális- és Humánpolitikai
Bizottság a rendeletben megjelölt maximálisan adható támogatás mértékétől eltérhet
különös méltánylást igénylő esetben, mint súlyos, hosszantartó betegség esetében,
valamint egyéb létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben.
(10)
A havi rendszerességgel nyújtott támogatás összege legfeljebb havi 5.000,-Ft
lehet.
(11)
A rendkívüli települési támogatást egy személy egy évben legfeljebb három
alkalommal igényelheti.
(12)
Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazása szempontjából létfenntartást
veszélyeztető helyzetek a következők:
a) krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem kiesés,
b) nyugdíjazás esetén, ellátatlanság ideje
c) elemi károsultság
d) egyedülálló esetén ellátatlanság
e) magas gyógyszerköltség
f) egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése.
(13)
A megítélt támogatás összege évente nem haladhatja meg családonként vagy
egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét.
(14)
Nem adható önkormányzati segély annak a családnak, illetve egyedülálló
személynek, aki jelentősebb ingó vagyonnal rendelkezik (pl: értékes személygépkocsi,
állatállománnyal, üzletszerű értékesítéssel foglalkozik, … stb.)
(15)
A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet jelen rendelet
1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez
mellékelni kell a kérelmezős és családja jövedelemigazolását, illetve a havi rendszeres
jövedelemmel nem rendelkező és pályakezdő személyek esetében az erre vonatkozó
nyilatkozatot.
(16)
Amennyiben a rászorultsággal, illetve a nyújtott önkormányzati segély céljának
megfelelő felhasználásával kapcsolatban kétség merül föl, a kérelmező köteles a
hivatal által kezdeményezett környezettanulmány végrehajtásában közreműködni. Ha
a közreműködést megtagadja, kérelme elutasítható.
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Módosította a 16/2015.(XII.09.) sz. képviselő-testületi rendelet. Hatályos: 2016. január 01-től.
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Módosította a 11/2016.(IX.29.) sz. képviselő-testületi rendelet. Hatályos: 2016. szeptember 29-től.
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7/A. §3
1. Támogatásban nyújtható az a személy, akinek a gyermeke alapfokú iskolai- illetve
óvoda kezdés előtt áll.
2. Beiskolázási és óvodáztatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.
3. Nem részesíthető támogatásban az a kérelmező, aki rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesül.
4. A támogatás beadási határideje minden év július 1. napjától július 31. napjáig tart.
5. Az adható támogatás mértéke legfeljebb 5.800,-Ft/fő.
6. A képviselő-testület a hatáskörét a Szociális- és Humánpolitikai Bizottságra ruházza
át.
7/B. §4
1. A gyógyszertámogatás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében
biztosított hozzájárulás.
2. Gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó
havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át,
egyedül élő esetén annak 220%-át nem haladja meg, feltéve, hogy a havi rendszeres
gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a 20 %-át meghaladja.
3. A jogosult számára kizárólag akkor nyújtható támogatás, ha a háziorvos igazolja a
havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletet, valamint a helyi gyógyszertárban ezen
gyógyszerek beárazásra kerültek.
4. Nem állapítható meg a gyógyszertámogatás annak, aki a jogszabályban meghatározott
alanyi vagy normatív jogcímen jogosult közgyógyellátásra, és ezt igazolja, valamint a
járási hivatalnál nincs folyamatban közgyógyellátásra jogosultság megállapítása iránti
eljárás.
5. A gyógyszertámogatás évente egyszer adható, különös méltánylás esetében el lehet
térni.
6. A gyógyszertámogatás mértéke, személyenként nem haladhatja meg 5.000,- Ft-ot.
7. A képviselő-testület a hatáskörét a Szociális- és Humánpolitikai Bizottságra ruházza
át.
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Kiegészítette az 5/2017.(IV.21.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017.04.22.
Kiegészítette az 5/2017.(IV.21.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017.04.22.
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Temetési támogatás
8.§.
(1) Települési támogatás címén temetési költségekhez való hozzájárulás nyújtható az eltemettető
részére, amennyiben családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem eléri el az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő esetén 350 %-át.
(2) A képviselő-testület a hatáskörét a Szociális- és Humánpolitikai Bizottságra ruházza át.
(3) A temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás összege
20.000,-Ft.
(4) A temetési költségekhez való hozzájárulás iránti kérelmet a halálesetet követő 3 hónapon belül
lehet benyújtani.
(5) A temetési költségekre tekintettel igényelt települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell
a temetés költségeiről – a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója
nevére – kiállított számla másolatát, halotti anyakönyvi kivonat másolatát, valamint a
kérelmező és családja jövedelemigazolását.
(6) A temetési támogatás megállapítása iránti kérelmet jelen rendelet 2. sz. melléklete szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani.

Rendszeres települési támogatás
Települési lakásfenntartási támogatás
9.§.
(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (villanyáram, víz-, gázfogyasztás,
csatornahasználat) viseléséhez havi települési támogatás nyújtható. A megállapított támogatást
a közüzemi szolgáltatók részére kell átutalni. Az utalást követően a támogatottak adatait és az
átutalt összeget az érintett szolgáltatókkal közölni kell.
(2) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
(3) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás havi összege
a) 3.000,-Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem 37.000,-Ft alatt van,
b) 2.000,-Ft, ha a háztartásban az 1 főre jutó havi jövedelem 37.001,-Ft és 47.000,-Ft
között van,
c) 1.000,-Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem 47.000,-Ft fölött van.
(4) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást egy évre kell megállapítani.
(5) A kérelmezőt a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának
első napjától illeti meg.
(6) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(7) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás megállapítása iránti kérelmet jelen rendelet 3.
sz. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a
63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot, a háztartás tagjai
jövedelmének hitelt érdemlő igazolása, a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása, valamint
a természetbeni ellátásként nyújtott ellátás esetén a fogyasztónak és a fogyasztási helynek a
szolgáltató általi beazonosításához szükséges adatokat tartalmazó irat másolatának csatolása.

Települési ápolási támogatás
10.§.
(1) A Szociális és humánpolitikai bizottság ápolási támogatás formájában települési támogatást
nyújt a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának otthoni ápolását, gondozását
végző szociálisan rászorult személy részére.
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(2) Ápolási támogatás állapítható meg annak a Tiszakürt Községben lakcímmel rendelkező
hozzátartozónak, aki
a) 18. életévét betöltött tartós beteg Tiszakürti lakcímmel rendelkező életvitelszerűen is
ott élő hozzátartozójának ápolását végzi, és
b) rendszeres pénzellátásban nem részesül, vagy keresőtevékenységet nem folytat, de
munkaideje a napi 4 órát nem haladja meg, és
c) az ápoló családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló esetén 150 %-át.
(3) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha
a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali
ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, vagy
b) szakiskola, középiskola illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója,
hallgatója.
(4) Az ápolási támogatás megállapítása iránti kérelmet jelen rendelet 4. sz. melléklete szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani. Az ápolási támogatás megállapítása iránti kérelemhez
csatolni kell
a) a családban élő személyek jövedelemigazolását,
b) házi orvosi igazolást arról, hogy a 18. életévét betöltött tartósan beteg 3 hónapot
meghaladó gondozására, ápolására szorul.
(5) Az ápolási támogatás mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 75 %-a.
(6) Ha az önkormányzat az ápolási kötelezettség elmulasztását valószínűsíti, az ápolási
tevékenység ellenőrzése végett a Tiszakürt-Nagyrév községek Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgáltatás Társulása bevonásával környezettanulmányt készíthet.
(7) Az ápolást végző személy, ápolási kötelezettségének abban az esetben nem tesz eleget, ha az
ápolt személy
a) közvetlen lakókörnyezete elhanyagolt, nem tiszta
b) nincs megfelelő hőmérséklet biztosítva,
c) nincs megfelelően élelmiszerrel ellátva,
d) állapotában beállt változásról kezelőorvosát, az ápolást végző személy nem
tájékoztatja,
e) a szükséges ápolási feltételeket, az ápolást végző személy nem biztosítja,
gyógyszereiről és a szükséges ápolási eszközökről nem gondoskodik
f) felügyeletét a szükséges mértékben nem látja el, illetve akadályoztatása esetén arról
nem gondoskodik.
(8) A (6) bekezdésben szabályozott ellenőrzést követően az önkormányzat az ápolási támogatásra
való jogosultság megszüntetéséről határozatban dönt, ha
a) az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy az ápolást végző személy a (7) bekezdés a)f) pont valamelyikének nem tesz eleget,
b) az ápolást végző személy az ellenőrzés lefolytatását nem teszi lehetővé, és ezáltal az
ápolási kötelezettség ellenőrzése nem lehetséges.
(9) Az ápolási támogatásra való jogosultság megállapításánál, illetve megszüntetésénél az Szt.
42.§ (1)-(3) bekezdései az irányadók.
(10)
Az ápolási támogatásra való jogosultság egy év időtartamra kerül megállapításra.
(11)
Az Szt. 2015. március 01. napján hatályba lépő rendelkezései alapján megszüntetésre
került ápolási díj esetében, amennyiben a kérelmező a megszüntetést követő 30 napon belül
ápolási támogatásra való jogosultság iránti kérelmet nyújt be, abban az esetben az ápolási
támogatás kezdő napja 2015. március 01.

IV. fejezet
Természetben nyújtott szociális ellátások
Köztemetés
11.§.
(1) A haláleset helye szerinti illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete – a halálesetről
való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy
közköltségen történő eltemettetéséről, ha
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a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
(2) A képviselő-testület a hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(3) A köztemetésnél megállapításánál az Szt. 48. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.
(4) A köztemetés megállapítása iránti kérelmet a jelen rendelet 5. sz. melléklete szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani.
V. fejezet
Szociális szolgáltatások
12.§.
A Képviselő – testület a szociális szolgáltatásokat, azok térítési díját külön rendeletben szabályozza

VI. fejezet
ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
Vegyes és záró rendelkezések
13. §

(1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekre az 1993. évi III. törvény, rendelkezéseit
kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tiszakürt település
Önkormányzata Képviselő-testületének a 17/2013. (XII.31.) rendelete.
(3) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Tiszakürt,2015.február 26.

Dr. Kiss Györgyné
polgármester

Keresztes Anita
jegyző

Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet 2015. március 01. napján lett kihirdetve.

Keresztes Anita
jegyző
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1.sz. melléklet

Kérelem
a rendkívüli települési támogatás megállapításához
1.A kérelmező személyére vonatkozó adatok
Neve: ..............................................................................................................
Születési neve: .................................................................................................
Anyja neve:......................................................................................................
Születési helye, ideje: ......................................................................................
Lakóhelye: .......................................................................................................
Tartózkodási helye: ........................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): .........................................................
2.Kérelmező családi állapota:
□egyedülálló
□házastársával / élettársával él együtt
3. A kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ……… fő
Név

Születési helye,
ideje

Rokoni
kapcsolat

Bejelentett lakóhely,
TAJ száma
tartózkodási hely

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4. A rendkívüli élethelyzet oka (Az igénylés okát kérem jelölje X-el!)*
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□ krónikus hosszantartó betegségből eredő jövedelem kiesés
□nyugdíjazás esetén, ellátatlanság ideje
□ elemi kár
□egyedülálló, ellátatlan személy
□magas gyógyszerköltség
□egyéb ok: ........................................................................................................................
*A jogosultsági feltételek igazolásaként szükséges bizonyos dokumentumok csatolása,
melyek alátámasztják a megjelölt feltétel valódiságát (pl.: orvosi igazolás a betegségről,
gyógyszerköltségekről számla, … stb.)

II. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának és a vele egy háztartásban élő
gyermekeinek a havi jövedelme forintban:
A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs
(élettárs)

Gyermekei

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási viszonyból származó
ebből közfoglalkoztatásból származó
2.Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
3.Táppénz, gyermkegondozási
támogatások
4.Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
5.Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7.Összes jövedelem

Egy főre eső havi jövedelem: …………………………….Ft.

Kérem, hogy a részemre megállapított támogatást a
__________________________________________ (pénzintézet megnevezése)
----------------------------------------------------------------- (folyószámlaszám)
számú folyószámlára átutalni szíveskedjenek.
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó)
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (7) bekezdése alapján a
szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján –
ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználáshoz.
Tiszakürt, .......................................

........................................................
kérelmező aláírása

........................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

A jövedelemnyilatkozatot a jövedelemigazolásokkal egyeztette és javította:
Tiszakürt, .....................................

..............................................
ügyintéző aláírása
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A kérelemhez mellékelni kell:
A kérelmező és vele együtt élő családtagra vonatkozóan
- munkabér esetén a munkáltató által kiállított nettó jövedelemigazolást a kérelem
benyújtását megelőző hónap jövedelméről,
- gyermekek részére bármilyen jogcímen folyósított ellátásról szóló igazolást (megelőző
hónap)
- nyugellátásban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő esetén a nyugdíjösszesítőt,
- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelésből, alkalmi
munkavégzésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát,
- amennyiben jövedelemmel nem rendelkezik, úgy a Munkaügyi Központ igazolását az
együttműködésről
- 18. életévét betöltött középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán
tanuló gyermek esetén az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje
szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról
- rendkívüli élethelyzetet alátámasztó dokumentumok a kérelmező és családtagjai nettó
jövedelemigazolása a kérelem benyújtását megelőző hónapról,
- amennyiben a rendkívüli települési támogatás iránti kérelem rendkívüli
gyógyszersegély megállapítására irányul, kérelemhez csatolni szükséges az orvos által
kiadott vényt, orvosi igazolásokat.
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2.sz.melléklet

Kérelem
temetési támogatás megállapításához
1.A temetésről gondoskodó adatai
Neve: ..............................................................................................................
Születési neve: .................................................................................................
Anyja neve:......................................................................................................
Születési helye, ideje: ......................................................................................
Lakóhelye: .......................................................................................................
Tartózkodási helye: ........................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): .........................................................
2.Elhunyt neve: ..............................................................................................
Volt lakóhelye: ...............................................................................................
Halotti anyakönyvi kivonat száma: ................................................................
Rokoni kapcsolat az elhunyttal: .....................................................................
Elhalálozás időpontja: ....................................................................................
Temetési költség:............................................................................................
3. A kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők adatai:
Név

Születési
helye, ideje

Rokoni
kapcsolat

Bejelentett lakóhely,
tartózkodási hely

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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II. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának és a vele egy háztartásban élő
gyermekeinek a havi jövedelme forintban:
A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs
(élettárs)

Gyermekei

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási viszonyból származó
ebből közfoglalkoztatásból származó
2.Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
3.Táppénz, gyermkegondozási
támogatások
4.Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
5.Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7.Összes jövedelem

Egy főre eső havi jövedelem: …………………………….Ft.
Kérem, hogy a részemre megállapított támogatást a
__________________________________________ (pénzintézet megnevezése)
----------------------------------------------------------------- (folyószámlaszám)
számú folyószámlára átutalni szíveskedjenek.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
c) életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó)
d) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (7) bekezdése alapján a
szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján –
ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználáshoz.
Tiszakürt, .......................................
........................................................
kérelmező aláírása

........................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

A jövedelemnyilatkozatot a jövedelemigazolásokkal egyeztette és javította:
Tiszakürt, .....................................
..............................................
ügyintéző aláírása
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A kérelemhez mellékelni kell:
A kérelmező és vele együtt élő családtagra vonatkozóan
- munkabér esetén a munkáltató által kiállított nettó jövedelemigazolást a kérelem
benyújtását megelőző hónap jövedelméről,
- gyermekek részére bármilyen jogcímen folyósított ellátásról szóló igazolást (megelőző
hónap)
- nyugellátásban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő esetén a nyugdíjösszesítőt,
- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelésből, alkalmi
munkavégzésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát,
- amennyiben jövedelemmel nem rendelkezik, úgy a Munkaügyi Központ igazolását az
együttműködésről
- 18. életévét betöltött középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán
tanuló gyermek esetén az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje
szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról
- a temetés költségeiről – a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli
hozzátartozója nevére – kiállított számla eredi példányát,
- a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.
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3.sz. melléklet

Kérelem
a települési lakásfenntartási támogatás megállapításához

I. Személyi adatok:
1.A kérelmező személyére vonatkozó adatok
Neve: ..............................................................................................................
Születési neve: .................................................................................................
Anyja neve:......................................................................................................
Születési helye, ideje: ......................................................................................
Lakóhelye: .......................................................................................................
Tartózkodási helye: ........................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): .........................................................
Nyilatkozom, hogy életvitelszerűen
- bejelentett lakóhelyemen élek
- bejelentett tartózkodási helyemen élek. (aláhúzással megjelölni)
2.Kérelmező családi állapota:
□egyedülálló
□házastársával / élettársával él együtt
3.A házastárs / élettárs személyi adatai:
Neve: ..............................................................................................................
Születési neve: .................................................................................................
Anyja neve:......................................................................................................
Születési helye, ideje: ......................................................................................
Lakóhelye: .......................................................................................................
Tartózkodási helye: ........................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................
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4. A kérelmezővel együtt élő, eltartott gyermekeinek száma: ……… fő
Név

Születési helye,
ideje

Anyja neve

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele

1.

2.

3.

4.

5.

6.

II. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának és a vele egy háztartásban élő
gyermekeinek a havi jövedelme forintban:
A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs
(élettárs)

Gyermekei

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási viszonyból származó
ebből közfoglalkoztatásból származó
2.Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
3.Táppénz, gyermkegondozási
támogatások
4.Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
5.Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7.Összes jövedelem

Egy főre eső havi jövedelem: …………………………….Ft.
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A szolgáltatás megnevezése, amelyre a megállapított települési támogatás utalását kéri
(aláhúzással jelölje):
 gáz
 villany
 víz
 szilárd hulladékszállítás
Kérelem indokolása: ..............................................................................................................
..................................................................................................................................................

III. Lakásviszonyok
A támogatással érintett lakás nagysága: ......................... m2.
A lakásban tartózkodás jogcíme: ...........................................................

IV. Nyilatkozatok
A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék
működik – nem működik (megfelelő rész aláhúzandó).
Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: ..........................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
e) életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó)
f) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (7) bekezdése alapján a
szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján –
ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználáshoz.
Tiszakürt, .......................................

........................................................
kérelmező aláírása

........................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

A jövedelemnyilatkozatot a jövedelemigazolásokkal egyeztette és javította:
Tiszakürt, .....................................
..............................................
ügyintéző aláírása
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A kérelemhez mellékelni kell:
-

-

-

munkabér esetén a munkáltató által kiállított nettó jövedelemigazolást a kérelem
benyújtását megelőző hónap jövedelméről,
gyermekek részére bármilyen jogcímen folyósított ellátásról szóló igazolást (megelőző
hónap)
nyugellátásban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő esetén a nyugdíjösszesítőt,
a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelésből, alkalmi
munkavégzésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát,
amennyiben jövedelemmel nem rendelkezik, úgy a Munkaügyi Központ igazolását az
együttműködésről
18. életévét betöltött középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán
tanuló gyermek esetén az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje
szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról
egyedülálló gyermeket nevelő esetén nyilatkozat a gyermektartás díj összegéről
ha nincs jövedelme, akkor nyilatkozat
vagyonnyilatkozat (a kérelmező és a kérelmezővel közös háztartásban élő
családtagok)
tulajdoni lap vagy adásvételi szerződés másolata
ha nem tulajdonos, akkor az ingatlan tulajdonosának nyilatkozata, hogy a kérelmező
megigényelhesse a támogatást
közüzemi számla (amely szolgáltatónak kéri utalni a támogatást)
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4. sz. melléklet

Kérelem
a települési ápolási támogatás megállapításához

I.

Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok

1. Személyes adatok
Neve: __________________________________________________________________
Születési neve: ___________________________________________________________
Anyja neve: _____________________________________________________________
Születési hely, év, hó, nap: _________________________________________________
Lakóhely: _______________________________________________________________
Tartózkodási hely: ________________________________________________________
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: _________________________________________
Adóazonosító jele: ________________________________________________________
Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolat: _____________________________________
Telefonszám (nem kötelező megadni): ________________________________________
Fizetési számlaszám:_______________________________________________________
(akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):
A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: _____________________________________
2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
a) Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy:
súlyosan fogyatékos
fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos
18 éven aluli tartósan beteg
18. életévét betöltött tartósan beteg
Ha a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyre való tekintettel kérem a
magasabb összegű ápolási díj megállapítását, egyben tudomásul veszem az ezzel kapcsolatos
vizsgálat elvégzésének szükségességét.
b) Kijelentem, hogy
– keresőtevékenységet:
nem folytatok
napi 4 órában folytatok
otthonomban folytatok
– nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok
– rendszeres pénzellátásban
részesülök és annak havi összege: .....................
nem részesülök
– az ápolási tevékenységet:
a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen
az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén végzem.
– életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész
aláhúzandó)
c) Az ápolt személy:
közoktatási intézmény tanulója,
óvodai nevelésben részesül,
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nappali szociális intézményi ellátásban részesül,
felsőoktatási intézmény hallgatója.
II. Az ápolt személyre vonatkozó adatok
1. Személyes adatok
Neve: ________________________________________________________________
Születési neve: _________________________________________________________
Anyja neve: ___________________________________________________________
Születési hely, év, hó, nap: _______________________________________________
Lakóhely: ____________________________________________________________
Tartózkodási hely: _____________________________________________________
Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:
_____________________________________________________________________
A törvényes képviselő lakcíme: ___________________________________________
2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat
Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat
kérelmező hozzátartozóm végezze.
Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkiszolgáló képességem megítéléséhez, ezzel
összefüggésben a fokozott ápolási igény megállapításához szükséges vizsgálatokat
elvégezzék. (Ezt csak akkor kell jelezni, ha az ápolt személy súlyosan fogyatékos és fokozott
ápolást igényel.)
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Dátum: ________________________

_____________________________
az ápolást végző személy aláírása

_______________________________
az ápolt személy vagy
törvényes képviselője aláírása
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Tájékoztató
a kérelem kitöltéséhez
A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 42. § (1)
bekezdése értelmében
Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó ha:
– keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével
– a napi 4 órát meghaladja,
– szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója,
hallgatója,
– rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét,
ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett
keresőtevékenységből adódó biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné válás esetén –
folyósítanak, továbbá azt a saját jogú nyugdíjat, amelyet az ápolási díjban részesülő személy
az Szt. 42. § (4) bekezdése alapján kap.
Rendszeres pénzellátásnak minősül: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a
gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a
balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rehabilitációs járadék, az öregségi
járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi,
munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve az ideiglenes özvegyi
nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan
beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy
özvegyi nyugdíját –, a baleseti táppénz, a hozzátartozói baleseti nyugellátások, az Flt. alapján
folyósított pénzbeli ellátás, a rokkantsági ellátás, a rehabilitációs ellátás, a rokkantsági
járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási
segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű
pótlék, a közszolgálati járadék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen
belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról
szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos
típusú ellátás.
Fokozott ápolást igényel az a súlyosan fogyatékos személy, aki mások segítsége nélkül
önállóan nem képes:
a) étkezni, vagy
b) tisztálkodni, vagy
c) öltözködni, vagy
d) illemhelyet használni, vagy
e) lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni,
feltéve, hogy esetében az a)–e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll.
A kérelem 2. c) pontját abban az esetben kell kitölteni, ha az ápolt személy közoktatási
intézmény tanulója, óvodai nevelésben részesül, nappali szociális intézményi ellátásban
részesül vagy felsőoktatási intézmény hallgatója. Az erről szóló igazolást a kérelemhez
csatolni kell.
A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a háziorvos igazolását.
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5. sz. melléklet
IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY
az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához
(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)
Igazolom, hogy
Neve: ………………………………………………………………………………
Születési neve: …………………………………………………………………….
Anyja neve: ………………………………………………………………………..
Születési hely, év, hó, nap: ………………………………………………………..
Lakóhely: ………………………………………………………………………….
Tartózkodási hely: …………………………………………………………………
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:……………………………………………..

 Súlyosan

fogyatékos
súlyos fogyatékosságának jellege:  látássérült
 értelmi sérült
 Tartósan beteg



hallássérült

 mozgássérült,

vagy

Fenti igazolást nevezett részére
az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a rehabilitációs szakigazgatási szerv
.............................. számú szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye, vagy a
.................................. megyei gyermek szakfőorvos .................................. számú igazolása,
vagy
.......................................
fekvőbeteg-szakellátást
nyújtó
intézmény
....................................................... szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott ....................
keltű igazolás/zárójelentés, vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértő Bizottság
.................... számú szakvéleménye alapján állítottam ki.
II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy fogyatékossága/betegsége miatt állandó
és tartós gondozásra szorul. A gondozás várható időtartama:
 3 hónapnál hosszabb, vagy
 3 hónapnál rövidebb.
Dátum: ............................................................

P.H.
........................................................
háziorvos aláírása
munkahelyének címe

22

Tájékoztató
a háziorvosi igazolás és szakvélemény kitöltéséhez
A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 41. § (3)
bekezdése szerint az ápolási díjra való jogosultság szempontjából:
1. Súlyosan fogyatékos személy az, akinek
a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen
hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag
tapintó-halló életmód folytatására képes,
b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és
spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes, és halláskárosodás miatt a hangzó beszéd
érthető ejtése elmarad,
c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma
következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség
miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a
személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek
alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása:
F84.0-F84.9),
d) mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása
a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát
igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy
végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra szorul.
2.Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban
állandó ápolást, gondozást igényel.
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6.sz. melléklet

Kérelem
köztemetés engedélyezéséhez
1.A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok
Neve: ..............................................................................................................
Születési neve: .................................................................................................
Anyja neve:......................................................................................................
Születési helye, ideje: ......................................................................................
Családi állapota: ............................................................................................
Lakóhelye: .......................................................................................................
Tartózkodási helye: ........................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): .........................................................
2.Az elhunyt személy adatai
Elhunyt neve: ................................................................................................
Születési neve: ................................................................................................
Születési helye, ideje: .......................................................................................
Volt lakóhelye: ................................................................................................
Rokoni kapcsolat az elhunyttal: .......................................................................
3. A kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők adatai:
Név

Születési
helye, ideje

Rokoni
kapcsolat

Bejelentett lakóhely,
tartózkodási hely

1.
2.
3.
4.
5.
6.

24

II. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának és a vele egy háztartásban élő
gyermekeinek a havi jövedelme forintban:
A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs
(élettárs)

Gyermekei

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási viszonyból származó
ebből közfoglalkoztatásból származó
2.Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
3.Táppénz, gyermkegondozási
támogatások
4.Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
5.Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7.Összes jövedelem

Egy főre eső havi jövedelem: …………………………….Ft.

Kérelem indokolása:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Tudomásul veszem, hogy az önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a
területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti vagy az eltemettetésre köteles személyt a
köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.
Hozzájárulok, hogy a kérelemben feltüntetett alapvető személyi és lakcím adatokat a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
tv-ben előírtaknak, valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény
rendelkezéseinek megfelelően kezeljék.
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tiszakürt, .......................................

........................................................
kérelmező aláírása

A jövedelemnyilatkozatot a jövedelemigazolásokkal egyeztette és javította:
Tiszakürt, .....................................

..............................................
ügyintéző aláírása
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A kérelemhez mellékelni kell:
A kérelmező és vele együtt élő családtagra vonatkozóan
- munkabér esetén a munkáltató által kiállított nettó jövedelemigazolást a kérelem
benyújtását megelőző hónap jövedelméről,
- gyermekek részére bármilyen jogcímen folyósított ellátásról szóló igazolást (megelőző
hónap)
- nyugellátásban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő esetén a nyugdíjösszesítőt,
- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelésből, alkalmi
munkavégzésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát,
- amennyiben jövedelemmel nem rendelkezik, úgy a Munkaügyi Központ igazolását az
együttműködésről
- 18. életévét betöltött középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán
tanuló gyermek esetén az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje
szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról
- a temetés költségeiről – a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli
hozzátartozója nevére – kiállított számla eredi példányát,
- a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.
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7.sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről Tiszakürt Község Önkormányzata (5471 Tiszakürt, Hősök tere
1) képviseli ……………………….. polgármester,
másrészről …………………… (kedvezményezett neve, személyi adatai, lakcíme) szám alatti
lakos között.
……………(kedvezményezett)
……………...
napján
benyújtott,
……………..
ügyiratszámú kérelmében ……………………(elhunyt adatai) szám alatti lakos köztemetését
kérte, aki ……………………. napján elhunyt.
Az érintett felek abban állapodtak meg, hogy a temetés költségeit Tiszakürt Község
Önkormányzata viseli és a temetési számla Tiszakürt Község Önkormányzat nevére kerül
kiállításra.
……………………(kedvezményezett) a temetés költségeit havi részletekben fizeti vissza az
Önkormányzat részére, mely a temetést követő hónaptól kezdődően ………. havi részletben
történik.
A jelen megállapodás csak a felek kölcsönös egyetértésével és kizárólag írásban módosítható.
A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írtak alá.
Tiszakürt, ………………………………

.......................................................
támogatott

........................................................
polgármester
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