Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(VII. 9.)
önkormányzati rendelete
a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról
Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, a 32.§ (1) bekezdés
b) pontjában, a 48.§ (4) bekezdésében, az 58/B. § (2) bekezdésében, a 92.§ (1)-(2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8 a. pontjában foglalt
felhatalmazás alapján a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint alkotja meg.
1. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1.§ (1) A rendelet hatálya – ettől eltérő rendelkezés hiányában – kiterjed Tiszakürt község
közigazgatási területén életvitelszerűen élő és bejelentett lakcímmel rendelkező
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre.
(2) E rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében
az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.
(3) E rendelet hatálya kiterjed továbbá a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás
igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a
három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint tiszakürti
bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
2.Értelmező rendelkezések
2.§ (1) A rendeletben szereplő és alkalmazott fogalmak tartalmára vonatkozóan az Szt. 4. §ában foglaltakat kell alkalmazni.
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(2) E rendelet alkalmazásában:
1. elemi kár az időjárással összefüggésbe hozható esemény - különösen árvíz, belvíz,
szélvihar, felhőszakadás stb. - hatására, valamint tűzeset miatt bekövetkező kár,
2. gyermek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:10. § (1) bekezdése
3. Ellátások benyújtásának módja
3. § (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező
rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4-16.§-a határozza meg.
(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz
kapcsolódva kerülnek meghatározásra.
(3) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. §. (1) bekezdése
szerint kell alkalmazni.
(4) Az eljárást az önkormányzati hivatalnál szóban vagy írásban előterjesztett kérelemre
kell, vagy hivatalból lehet megindítani.
(5) A kérelmet a jogszabályokban, illetve az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal
– igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani.
(6)Ha a szociális ellátás iránti igényt nem a jogosult terjeszti elő az eljárást hivatalból kell
megindítani.
(7) A kérelmezőnek a kérelemben, illetve az annak mellékleteként benyújtott
dokumentumokban feltüntetett jövedelem adatokat az Szt. 10.§-ában meghatározottak
szerint kell igazolnia.
(8) A z egyes támogatások iránti kérelmet az alábbi mellékleteken kell benyújtani:
1. rendkívüli települési támogatás, gyógyszertámogatás, óvodáztatási-iskoláztatási
támogatás iránti kérelem: 1. számú melléklet,
2. temetési támogatás: 2.számú melléklet
3. települési lakhatási támogatás: 3. számú melléklet,
4. köztemetés: 4.sz. melléklet.
(9) A kérelmekhez csatolandó iratok megnevezését, valamint a támogatások igényléséhez
benyújtandó jövedelemnyilatkozat tartalmát a kérelmek tartalmazzák.
(10) Az e rendelet hatálya alá tartozó pénzbeli, természetbeni szociális ellátásoknál a
jövedelemszámításra, és a bejelentési kötelezettségre Szt. 9-10. §-ainak rendelkezései az
irányadók.
4. A szociális ellátások folyósítása
4.§ (1) A pénzbeli ellátások kifizetése házipénztárból történő kifizetéssel, folyószámlára
utalással történik.
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(2) A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag, minden hónap 5-ig kell
folyósítani.
(3) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell
folyósítani.
(4) 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.
5. A rendszeres ellátások ellenőrzésének szabályai
5.§ (1) A rendszeres ellátásokra való jogosultságot - ha e rendelet másként nem rendelkezik
- legalább évente egy ízben felül kell vizsgálni.
(2) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, elengedésével, részletfizetés
engedélyezésével kapcsolatban az Szt. 17. §-ban foglaltak figyelembe vételével a hatáskörök
gyakorlói döntenek.
II. fejezet
6. A szociális ellátások rendszere
6. § (1) A Képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való
hozzájutást.
(2) A képviselő-testület az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális
alapszolgáltatásokat és szociális szakosított szolgáltatást, valamint pénzbeli és
természetbeni szociális ellátásokat nyújtja:
a) Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások:
aa) rendkívüli települési támogatás
ab) iskoláztatási -óvodáztatási támogatás
ac) gyógyszertámogatás
ad) temetési támogatás
ac) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
ad) köztemetés
b) Szociális alapszolgáltatások:
ba) étkeztetés,
bb) házi segítségnyújtás,
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bc) tanyagondnoki szolgálat,
bc) családsegítés,
7. Rendkívüli települési támogatás
7. § (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy rendkívüli települési támogatásra
jogosult.
(2) 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.
(3) 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.
(4)A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból is megállapítható.
(5) A települési támogatás pénzbeli vagy természetbeni juttatásként is adható.
(6) A települési támogatás pénzbeli folyósítása esetén utólagos elszámolási kötelezettség
írható elő.
(7) 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.
(8) A havi rendszerességgel nyújtott támogatás összege legfeljebb havi 5.000,-Ft lehet.
(9) 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) egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése.
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(10) A megítélt támogatás összege évente nem haladhatja meg családonként vagy
egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét.
(11) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet jelen rendelet 1. sz.
melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a
kérelmező és családja jövedelemigazolását, illetve a havi rendszeres jövedelemmel nem
rendelkező és pályakezdő személyek esetében az erre vonatkozó nyilatkozatot.
(12) 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.
8. Iskoláztatási -óvodáztatási támogatás
8. § (1) Támogatásban nyújtható az a személy, akinek gyermeke óvodai nevelésben részesül,
minden nevelési év kezdetekor, illetőleg akinek gyermeke általános és középiskolai
oktatásban részesül, minden tanév kezdetekor.
(2) Iskoláztatási 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, akinek gyermeke a tanév megkezdése
napján betöltötte a 18. életévét. Nem részesíthető támogatásban az a szülő sem, aki a
gyermekét nem a Tiszakürti óvodába íratja be.
(4) A támogatás beadási határideje:
a) óvodás gyermek szülője: augusztus 10. napjáig,
b) általános iskolás gyermek szülője: augusztus 10. napjáig,
c) középiskolás fiatal szülője: szeptember 10. napjáig.
(5) Általános iskolás gyermek szülője a kérelemben nyilatkozik a gyermekük
tanulóviszonyáról. Középiskolás fiatal szülője az oktatási intézmény által az adott tanévre
kiállított iskolalátogatási igazolást csatolja a kérelemhez.
(6) Az adható támogatás mértéke legfeljebb 6.000,-Ft/fő.
9. Gyógyszertámogatás
9. § (1) A gyógyszertámogatás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében
biztosított hozzájárulás.
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(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.
10.Temetési támogatás
10. § (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 temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás
összege 20.000,-Ft.
(3) A temetési költségekhez való hozzájárulás iránti kérelmet a halálesetet követő 3 hónapon
belül lehet benyújtani.
(4) 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.
(5) A temetési támogatás megállapítása iránti kérelmet jelen rendelet 2. sz. melléklete
szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
11. Települési lakásfenntartási támogatás
11. § (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.
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(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. A
kérelmezőt a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának
első napjától illeti meg.
(5) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(6) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás megállapítása iránti kérelmet jelen
rendelet 3. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
12.Köztemetés
12. § (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
a)nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
(2) A köztemetésnél megállapításánál az Szt. 48. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.
(3) Köztemetés elrendelése esetén a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól
kérelemre mentesíthető az az eltemettetésre kötelezett személy:
a) aki tartósan – három hónapot meghaladó időtartamban – regisztrált
álláskereső, vagy
b) aki egy éven belül két vagy több közeli hozzátartozója temetéséről
gondoskodott
és akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
(4) A kérelemhez mellékelni kell a (2) bekezdés a) pontja esetében az állami foglalkoztatási
szerv igazolását a nyilvántartásba vételről, a (2) bekezdés b) pontja esetében a kérelmező
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nevére kiállított temetési számlákat, a (2) bekezdés c) pontja esetében a család jövedelméről
szóló igazolásokat.
IV. fejezet
Szociális szolgáltatások
13. A személyes gondoskodás formái
13. § (1) Az önkormányzat a 6.§ (2) b) pontban meghatározott szociális alapszolgáltatásokat
biztosítja.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételére irányuló kérelmet a
szolgáltatások ezzel megbízott alkalmazottjánál kell benyújtani.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módjára, az intézményi
jogviszony keletkezésére, megszűnésére és megszüntetésére, továbbá az ellátottal kötendő
megállapodásra vonatkozó részletes szabályokat az Szt. tartalmazza.
(4) A mindenkor térítési díj összegét az Önkormányzat minden évben külön rendeletben
határozza meg.
(5) A személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díjat csökkenteni, illetve
elengedni nem lehet.
V. Fejezet
Záró rendelkezések
14. §(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), valamint 16/2015. (XII.09.)
önkormányzati rendelete.
(3) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Tiszakürt,2020.július 08.

Dr. Kiss Györgyné sk.
polgármester

dr. Héczei Eszter sk.
jegyző
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1.sz. melléklet
KÉRELEM

Rendkívüli települési támogatás, gyógyszertámogatás, iskoláztatási-óvodáztatási
támogatás megállapításához

Támogatás típusa (kérjük aláhúzni):
1. rendkívüli települési támogatás:
A rendkívüli élethelyzet oka (Az igénylés okát kérem jelölje X-el!)*
□ krónikus hosszantartó betegségből eredő jövedelem kiesés
□nyugdíjazás esetén, ellátatlanság ideje
□ elemi kár
□egyedülálló, ellátatlan személy
□egyéb ok: .....................................................................................................................
Csatolandó dokumentumok:
-

orvosi igazolás,

-

nyugdíjmegállapító határozat

-

elemi kár esetén fényképfelvétel

2. gyógyszertámogatás

Csatolandó dokumentumok:
-

orvos által igazolt rendszeres ellátási szükséglet
helyi gyógyszertár által beárazott gyógyszerköltség
9

3. iskoláztatási-óvodáztatási támogatás
Csatolandó dokumentumok:

-

oktatási intézmény tanévre szóló iskolalátogatási igazolása

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

TAJ
száma

Bejelentett lakóhely,
tartózkodási hely

1.
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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.

Kérem, hogy a részemre megállapított támogatást a
(pénzintézet megnevezése)
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(folyószámlaszám)
számú folyószámlára átutalni szíveskedjenek.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen / a
tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó) 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.
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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.

Kérem, hogy a részemre megállapított támogatást a
(pénzintézet megnevezése)
(folyószámlaszám)
számú folyószámlára átutalni szíveskedjenek.
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó)
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

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: ............................................................................................
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Anyja neve:.................................................................................................
Születési helye, ideje: .................................................................................
Lakóhelye: ..................................................................................................
Tartózkodási helye: ...................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ....................................................

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:
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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.

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).
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Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: .....................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó)
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
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: ..................................................................

A kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők adatai:

Név

Születési
helye,
ideje

Rokoni
kapcsolat

Bejelentett lakóhely,
tartózkodási hely
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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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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.
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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