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Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdése b) pontjában, 32. § (1) bekezdése b) pontjában, 32. § 

(3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdése d) pontjában, 37/A. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 

50. § (3) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdése a) pontjában, valamint a 132. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a 

Magyarország helyi önkormányzataikról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 

pontjában, 23. § (5) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális 

ellátások helyi szabályairól a következőket rendeli el. 

 

1. Eljárási rendelkezések 

 

1. § (1) A rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket: 

a) a Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

b) a polgármester, 

c) a jegyző gyakorolja. 

(2). A szociális ellátások iránti kérelmeket a szükséges mellékletekkel az Endrefalvai Közös 

Önkormányzati Hivatal Szalmatercsi Kirendeltségébe (továbbiakban: önkormányzati hivatal) kell 

benyújtani. 
 

2. § (1) A rendszeres ellátások folyósítása havonta a tárgyhót követő hó 5. napjáig, nem rendszeres 

ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül átutalással, 

házipénztárból való kifizetéssel vagy közüzemi szolgáltatóhoz való utalással történik. 

(2) A házipénztárból történő döntést követő azonnali kifizetés létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli 

élethelyzetbe került személy esetében történhet. 
 

3. § (1) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények 

vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél 

környezettanulmányt kell készíteni.  

(2) A környezettanulmányt az igazgatási előadó vagy a családsegítő végzi. 
 

2. Aktív korúak ellátása 
 

4. § (1) A jegyző rendszeres szociális segélyt állapít meg annak az aktív korúak ellátására jogosult 

személynek 

a) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50-60 %-os 

mértékű és a megváltozott munkaképességű személyek ellátására nem jogosult, vagy 

b) aki várandós és orvosi igazolással igazoltan betölti a 90. terhességi napot, vagy 

c) aki az önkormányzat közfoglalkoztatásának keretén belül az elsőfokú üzemorvosi alkalmassági 

vizsgálaton alkalmatlan minősítést kap. 

(2) A kérelem elbírálásához a kérelmezőnek csatolnia szükséges: 

a) az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a rehabilitációs hatóság komplex minősítéséről 

szóló szakhatósági állásfoglalást, amelyben az egészségi állapot 50-60 % közötti mértékű, 

b) az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben várandós állapot fennállását igazoló orvosi 

igazolást, 

c) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben az alkalmatlanságról szóló orvosi szakvéleményt. 

(3) A rendszeres szociális segélyre való jogosultság a (2) bekezdésben meghatározott igazolás és a 

felülvizsgálati kérelem benyújtását követő hónap első napjától állapítható meg. 

(4) A rendszeres szociális segélyt felül kell vizsgálni: 

a) az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a szakvélemény lejártát megelőző hónapban, vagy 

amennyiben az ellátott a megváltozott munkaképességű személyek ellátására lesz jogosult, de 

legalább kétévente, 
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b) az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a szülést követő 15 napon belül, vagy 6 hónap 

elteltét követően, 

c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az üzemorvosi szakvélemény lejártát megelőző 

hónapban. 

(5) A rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni és az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot kell megállapítani 

a) az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben amennyiben a szakvélemény szerint az egészségi 

állapot meghaladja a 60 %-os mértéket, 

b) az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a jogosult gyermekgondozási segélyre nem válik 

jogosulttá, 

c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az üzemorvosi szakvélemény érvényességének lejártát 

követően. 

(6) A rendszeres szociális segélyre való jogosultság a megszüntetésről szóló döntés hónapjának utolsó 

napjáig tart. 

(7) Nem jogosult rendszeres szociális segélyre az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az első 

fokú üzemorvosi vizsgálaton ideiglenesen alkalmatlan minősítést kap. 
 

5. §. (1) Az aktív korúak ellátását kérelmező, valamint az ellátás jogosultja köteles biztosítani 

lakókörnyezetének rendben tartását, így különösen köteles az általa életvitelszerűen lakott ingatlan: 

a) előtti területet az útpadkáig tisztán tartani, 

b) előtti árok, nyitott csatorna, folyóka, áteresz tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan 

elfolyásának biztosításáról gondoskodni, 

c) előtti területet, valamint az ingatlan udvarát, gyom-, gaz- és parlagfű-mentesen tartani, 

d) terültén tartott ebet, ebeket zárt helyen, körbekerített területen vagy kennelben tartani, 

e) környezetét hulladékmentesen, tisztán tartani, 

f) területén, valamint az ingatlan előtti területen lévő járda hó- és jégmentesítését elvégezni, 

g) területén környezetszennyező anyaggal (műanyag, rongy, stb.) történő fűtéstől, tüzeléstől, nyílt 

égetéstől tartózkodni. 

(2) Amennyiben bejelentés és annak helyszíni ellenőrzése során, vagy hivatalos tudomásszerzés alapján 

megállapításra kerül, hogy az e rendeletben megállapított rendezett lakókörnyezetre vonatkozó feltételek 

nem teljesülnek, abban az esetben a kérelmezőt, illetve a jogosultat annak teljesítésére megfelelő, de 

legalább ötnapos határidő kitűzésével a jegyző - az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével - 

felszólítja. 

(3) A helyszíni ellenőrzésre a jegyző által kijelölt köztisztviselő vagy a családgondozó jogosult. 
 

6. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szoc.tv.) 37. § (1) bekezdés b)-d) pontjai szerinti aktív korúak ellátására jogosult rendszeres szociális 

segélyben részesülő (továbbiakban: rendszeres szociális segélyben részesülő) személy az Egészségügyi-

Szociális Központtal (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) köteles együttműködni. Az 

együttműködés helyszíne: 3163 Szalmatercs, Kossuth út 48. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt együttműködés keretein belül a rendszeres szociális segélyben részesülő 

személy a Szoc.tv. 37/A. §-ban foglaltak szerint: 

a) a határozatban megjelölt együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát a 

határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. 

b) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a beilleszkedési programról írásban az 

együttműködésre kijelölt szervvel megállapodik 

c) a beilleszkedést segítő programban foglaltakat teljesíti. 

(3) A beilleszkedést segítő program tartalmazza, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő személy 

köteles az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra. 

(4) A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális 

helyzetéhez, mentális és egészségi állapotához igazodva tartalmazhatja az egyéni képességeket fejlesztő 

vagy az életmódot formáló, illetve munkavégzésre irányuló felkészítő 

a) tanácsadáson és/vagy 

b) csoportos foglalkozáson való részvételt.  

(5) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyezett 
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a) a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, majd azt követően írásbeli felhívásra 

nem jelenik meg az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vételére, 

b) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül, majd ezt követően írásbeli felhívásra sem 

köti meg a beilleszkedést segítő programról az írásbeli megállapodást, 

c) nem tartja be a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. 

(6) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő együttműködési kötelezettsége teljesítésében 

akadályozott, ennek tényét és indokát köteles az együttműködésre kijelölt szervhez előre, amennyiben ez 

nem lehetséges, legkésőbb az elmulasztott időponttól számított 8 napon belül utólag bejelenteni. 

(7) Amennyiben a rendszeres szociális segélyezett együttműködési kötelezettségét az (5) bekezdés szerint 

megszegi és a (6) bekezdés szerint nem menti ki magát, a mulasztástól számított 15 napon belül az 

együttműködésre kijelölt szerv családgondozója írásban értesíti a kötelezettség megszegéséről a jegyzőt. 

(8) Az (5) bekezdés szerinti együttműködési kötelezettség 2 éven belüli ismételt felróható megszegése 

esetén a jegyző a rendszeres szociális segélyt megszünteti. 
 

3. Lakásfenntartási támogatás 
 

7. § (1) A lakásfenntartási támogatást kérelmező, valamint az ellátás jogosultja köteles biztosítani 

lakókörnyezetének rendben tartását, így különösen köteles az általa életvitelszerűen lakott ingatlan: 

a) előtti területet az útpadkáig tisztán tartani, 

b) előtti árok, nyitott csatorna, folyóka, áteresz tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan 

elfolyásának biztosításáról gondoskodni, 

c) előtti területet, valamint az ingatlan udvarát, gyom-, gaz- és parlagfű-mentesen tartani, 

d) terültén tartott ebet, ebeket zárt helyen, körbekerített területen vagy kennelben tartani, 

e) környezetét hulladékmentesen, tisztán tartani, 

f) területén, valamint az ingatlan előtti területen lévő járda hó- és jégmentesítését elvégezni, 

g) területén környezetszennyező anyaggal (műanyag, rongy, stb.) történő fűtéstől, tüzeléstől, nyílt 

égetéstől tartózkodni. 

(2) Amennyiben bejelentés és annak helyszíni ellenőrzése során, vagy hivatalos tudomásszerzés alapján 

megállapításra kerül, hogy az e rendeletben megállapított rendezett lakókörnyezetre vonatkozó feltételek 

nem teljesülnek, abban az esetben a kérelmezőt, illetve a jogosultat annak teljesítésére megfelelő, de 

legalább ötnapos határidő kitűzésével a jegyző - az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével - 

felszólítja. 

(3) A helyszíni ellenőrzésre a jegyző által kijelölt köztisztviselő jogosult. 
 

4. Önkormányzati segély 
 

8. § A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt önkormányzati segélyt eseti 

jelleggel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek részére elsősorban a Szoc.tv. 45.§ (4) 

bekezdésében meghatározott esetekben. 
 

9. § Önkormányzati segély igényelhető:  

a) haláleset, elemi kár, természeti csapás bekövetkezése miatt, 

b) betegség, rendkívüli gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz, gyógykezelés kiadásainak 

 mérséklésére, 

c) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek 

fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a 

gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások vagy a gyermek 

hátrányos helyzete miatt. 
 

10. § Önkormányzati segély állapítható meg annak a személynek 

a) aki a 9. § a ) pontjában foglalt ok miatt kérelmezi az önkormányzati segélyt és az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át. 

b) aki a 9. § b) pontjában foglalt ok miatt kérelmezi az önkormányzati segélyt és az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, 

továbbá közgyógyellátásra nem jogosult. 
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c) aki a 9. § c) pontjában foglalt ok miatt kérelmezi az önkormányzati segélyt és az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át. 
 

11. § (1) Az önkormányzati segély egyszeri összege – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 4.000 Ft. 

(2) A 9. § a) pontjában foglalt esetekben az önkormányzati segély összege 

a) elhunyt eltemettetése esetén 10.000 Ft, 

b) elemi kár, természeti csapás esetén 20.000 Ft. 

(3) Az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az önkormányzati segély összege az 

adott naptári évben nem haladhatja meg a 20.000 Ft-ot. 

(4) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli 

élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 30 napon belül ismételten benyújtott kérelemre 

önkormányzati segély nem állapítható meg. 

(5) Az önkormányzati segély kifizetéséről a megállapítást követő 15 napon belül az Endrefalvai Közös 

Önkormányzati Hivatal Szalmatercsi Kirendeltségének pénzügyi előadója gondoskodik. 
 

12. § (1) Az önkormányzati segély iránti kérelemhez csatolni szükséges: 

a) a kérelmező valamint a vele közös háztartásban élő családtagjainak jövedelemigazolását, 

b) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati 

segély megállapítása esetén a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 32. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a halotti anyakönyvi 

kivonatot, 

c) elemi kár, természeti csapás esetén az azt igazoló fotókat, 

d) a 9. § b) pontjában foglalt esetben a közgyógyellátás megállapítására jogosult szerv igazolását 

arról, hogy a kérelmező közgyógyellátásra nem jogosult, továbbá a gyógyszerek, gyógyászati 

segédeszközök, gyógykezelésről szóló eseti vagy havi költségéről szóló igazolást, 

e) a 9. § c) pontjában foglalt esetben a segélyezésre okot adó körülmények igazolására szolgáló 

iratokat. 

(2) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt 

önkormányzati segély iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 30 napon belül nyújthatja be. 

 

13. § (1) Az önkormányzati segély megállapításáról átruházott hatáskörben – a (2) bekezdésben foglalt 

kivétellel - a polgármester dönt. 

(2) A képviselő-testület rendkívüli méltánylást érdemlő esetben az önkormányzati segélyt hivatalból 

személyenként évente egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapíthatja. Ebben az 

esetben az önkormányzati segély összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra a rendkívüli 

méltánylást érdemlő körülmény egyedi értékelését követően. Egyedi mérlegelés alapján az önkormányzati 

segély mértéke az 20.000 Ft-ot nem haladhatja meg. 
 

5. Köztemetés 
 

14. § A köztemetés elrendelésével kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja az Szoc.tv. 48. §-ában 

foglaltak alapján. 
 

6. Méltányossági közgyógyellátás 
 

15. § (1) A Szoc.tv. 50. § (3)-(6) bekezdésben meghatározottakra figyelemmel a képviselő-testület 

szociális rászorultság alapján méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg egy évre 

a kérelmező részére, ha 

a) az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-

át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg, továbbá 

b) az igénylő havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 25 %-át meghaladja. 

(2) A méltányossági közgyógyellátásról a polgármester átruházott hatáskörben dönt. 
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7. Szociális szolgáltatások 
 

16. § Szalmatercs községben biztosított szociális alapellátások formái: 

a) étkeztetés, 

b) házi segítségnyújtás, 

c) családsegítés, 

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

e) falugondnoki szolgáltatás. 
 

 

8. Étkeztetés 
 

17. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 

jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a) koruk 

b) egészségi állapotuk 

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

d) szenvedélybetegségük, vagy 

e) hajléktalanságuk 

f) környezettanulmány alapján igazolt lakhatási és szociális körülményei 

miatt. 

(2) Étkeztetésben részesíti az önkormányzat azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki jövedelmétől 

függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon gondoskodni. 

(3) Az étkeztetés megszűnik: 

a) az ellátás feltételei már nem állnak fenn, 

b) az ellátott szakosított ellátást nyújtó intézetbe kerül elhelyezésre, 

c) a jogosult vagy hozzátartozója az ellátás megszüntetését bejelenti, 

d) a jogosult elhunyt. 

(4) Az étkeztetést az önkormányzat a Karancsság Község Önkormányzatával kötött feladat-ellátási 

megállapodás szerint a Karancssági Kerekerdő Óvoda (székhely: 3163 Karancsság, Kossuth út 25.) 

konyhája útján biztosítja. 

(5) Az ellátásról, azok igénybevételéről, valamint az ellátásért fizetendő térítési díjról szóló rendelet 

megalkotására Karancsság Község Önkormányzata kapott felhatalmazást. 
 

 

9. Házi segítségnyújtás 
 

18. § (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében 

kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 

(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosított gondozási feladatokat a Szoc.tv. 63. § (2) bekezdése 

állapítja meg. 

(3) A házi segítségnyújtásra való jogosultságot a Szoc.tv. 63. § (4) és (6) bekezdések szerinti gondozási 

szükségleti vizsgálat alapján kell meghatározni. 

(4) Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás 

átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás az 

intézményvezető döntése alapján legfeljebb három hónapos időtartamra a gondozási szükséglet vizsgálata 

nélkül is nyújtható. 

(5) A házi segítségnyújtási feladatokat az önkormányzat a Salgótarján és Térsége Önkormányzati 

Társulás kertében az Egészségügyi-Szociális Központ intézmény útján biztosítja. 
(6) Az ellátásról, azok igénybevételéről, valamint az ellátásért fizetendő térítési díjról szóló rendelet 

megalkotására Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kapott felhatalmazást. 
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10. Családsegítés 
 

19. § (1) Családsegítés keretében segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés 

problémái vagy egyéb krízishelyzete miatt segítségre szoruló személynek, családnak az ilyen helyzethez 

vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése 

céljából.  

(2) A családsegítő az Önkormányzat Hivatalában 3163 Szalmatercs, Kossuth út 48. szám alatti 

helyiségben minden csütörtökön 13-14 óráig tart fogadóórát. 

(3) A családsegítő az Szoc.tv. 64. §-a (2) bekezdésében meghatározott feladatokon túl: 

a) folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő lakosság szociális helyzetét, 

b) kezdeményezi a polgármesternél az önkormányzat kötelező feladatának nem minősülő ellátás 

helyben történő megszervezését és új szociális ellátások bevezetését, 

c) részt vesz az egyes szociális ellátások feltételeként előírt környezettanulmány készítéseiben 

d) ellátja a Szoc.tv. 37/A. §-a szerint a beilleszkedést segítő program feladatait. 

(4) A családsegítést az önkormányzat a Salgótarján és Térsége Önkormányzati Társulás kertében az 

Egészségügyi-Szociális Központ intézmény útján biztosítja. 
 

11. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

20. § (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az önkormányzat a Salgótarján és Térsége 

Önkormányzati Társulás kertében az Egészségügyi-Szociális Központ intézmény útján biztosítja. 

(2) Az ellátásról, azok igénybevételéről, valamint az ellátásért fizetendő térítési díjról szóló rendelet 

megalkotására Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kapott felhatalmazást. 

 

12. Falugondnoki szolgáltatás 
 

21. § Az önkormányzat falugondnoki szolgálatot működtet. A szolgálat igénybevételének módját az 

önkormányzat külön rendeletben, valamint a Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programjában szabályozza. 
 

13. Záró rendelkezések 
 

22. § (1) E rendelet 2014.01.01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a helyi szociális 

igazgatásról szóló 2/2010. (II.15.) Ök. rendelet, továbbá az ezt módosító 13/2010. (XI.19.) számú, a 

4/2011. (II.11.) számú, a 7/2011. (IV.01.) számú, a 15/2011. (X.21.) számú, a 8/2012. (IV.26.) számú, és 

a 11/2012. (IX.03.) számú módosító rendeletek. 

 

Szalmatercs, 2013. december 12. 

 

 

 

Szentes Dezső      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                      jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve. 

Szalmatercs, 2013. december 19. 

 

 

 

Vincze Nikolett 

    jegyző 
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1. számú melléklet a 17/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez 
 

Önkormányzati segély iránti kérelem 

 

I. Kérelmező adatai: 

1. Név: ………………………………………………………………………………………………………. 

2. Születési név: ….………………………………………............................................................................. 

3. Szül. hely, idő:……………………………………………………………………………………………. 

4. Anyja neve:……………………………………………………………………………………………….. 

5. Lakóhely:…………………………………………………………………………………………………. 

6. Tartózkodási hely: ………………………………………………………………………………………... 

 (Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek.
*
) 

7. Munkahely:……………………………………………………………………………………………….. 

8. Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ-szám): ………………………………………………………. 

9. Adóazonosító jel: ………………………………………………………………………………………… 

10. Állampolgársága: ……………………………………………………………………………………….. 

11. Családi állapota*:   a) egyedülálló (hajadon/nőtlen) b) elvált c) özvegy 

d) házastársától külön lakcímen él e) házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt 

12. Telefonszám (vezetékes/mobil): …………………………….…………………………...……………... 

13. Közgyógyellátásra jogosult vagyok*: a) igen  b) nem 

 

II. Kérelmezővel együtt élő családtagok száma: …………… fő 

Adataik: 

1./ Név: ……………………………………anyja neve ..………………………………... 

 szül. hely. idő: …………………………………………………………………………………... 

 rokoni kapcsolat: ……………………………………………………………………........................... 

 tanintézet/munkahely neve, címe:……….……………………………………………………………. 

2./ Név: ……………………………………anyja neve ..………………………………... 

 szül. hely. idő: …………………………………………………………………………………... 

 rokoni kapcsolat: ………………………………………………………………………....................... 

 tanintézet/munkahely neve, címe:……….…………………………………………………................. 

3./ Név: ……………………………………anyja neve ..………………………………... 

 szül. hely. idő: …………………………………………………………………………………... 

 rokoni kapcsolat: ………………………………………………………………………....................... 

 tanintézet/munkahely neve, címe:……….……………………………………………….. ………….. 

4./ Név: ……………………………………anyja neve ..………………………………... 

 szül. hely. idő: …………………………………………………………………………………... 

 rokoni kapcsolat: ………………………………………………………………………....................... 

 tanintézet/munkahely neve, címe:……….……………………………………………….. ………….. 

5./ Név: ……………………………………anyja neve ..………………………………... 

 szül. hely. idő: …………………………………………………………………………………... 

 rokoni kapcsolat: ………………………………………………………………………....................... 

 tanintézet/munkahely neve, címe:……….……………………………………………….. ………….. 

 

                                                 
*
 Megfelelő aláhúzandó! 
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III. A kérelem indokolása: 

1. Az önkormányzati segély megállapítását az alábbi ok miatt kérem: 

a) haláleset, elemi kár, természeti csapás bekövetkezése miatt, 

b) betegség, rendkívüli gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz, gyógykezelés kiadásainak mérséklésére, 

c) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek 

fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek 

családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete 

miatt. 

(Az okokat, a létfenntartási gondot, illetve a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet igazolni 

szükséges az önkormányzati rendeletben megfogalmazott igazolások (pl.: kórházi zárójelentés, orvosi 

igazolás, hatósági határozat, halotti anyakönyvi kivonat, temetési számla, fotódokumentáció, stb.) 

egyidejű benyújtásával.) 

2. A kérelem részletes indoklása: 

…………………………………………………………………………………………………...................... 

…………………………………………………………………………………………………...................... 

…………………………………………………………………………………………………...................... 

…………………………………………………………………………………………………...................... 

…………………………………………………………………………………………………...................... 

…………………………………………………………………………………………………...................... 

…………………………………………………………………………………………………...................... 

…………………………………………………………………………………………………...................... 

…………………………………………………………………………………………………...................... 

3. A támogatás összegét fentiek miatt: 

a) készpénzben 

b) természetben 

c) az alábbi számlaszámra történő utalással:……………………………………………………………….., 

kérem kifizetni, folyósítani. 
 

IV. Nyilatkozatok: 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  

Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a 

NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján, valamint a Kincstár által vezetett 

egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján – ellenőrizheti, továbbá az Önkormányzat 

megbízásából a családgondozó vagy a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője helyszíni 

környezettanulmány során is ellenőrizheti, melyhez hozzájárulok. 

Alulírott hozzájárulok, hogy a saját és a velem közös háztartásban élő hozzátartozóim személyes adatait a 

jogosultság elbírálása, illetve az ezzel kapcsolatos igazolások, bizonyítékok beszerzése céljából kezeljék, 

nyilvántartsák. 

Tudomásul veszem, hogy valótlan tény állítása esetén – annak ellenére, hogy tudok a tény valótlanságáról 

-, illetve ha adatszolgáltatási kötelezettségemet nem teljesítem, vagy az ügy eldöntése szempontjából 

jelentős tényt elhallgatok, továbbá valótlan adatot szolgáltatok, eljárási bírság kiszabására kerülhet sor, 

valamint a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt 

összegben visszakövetelheti. 

 

……………………., ..…….év ………………hó ……nap. 

 

         …………………………………… 

          kérelmező aláírása 
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V. Jövedelmi adatok: 

 

A jövedelmek típusai 
A kérelmező 

jövedelme 

A kérelmezővel 

közös 

háztartásban élő 

házastárs 

(élettárs) 

jövedelme 

Kérelmezővel 

közös 

háztartásban 

élő egyéb 

hozzátartozó 

jövedelme 

Összesen 

 1. Munkaviszonyból, 

munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyból származó jövedelem 

és táppénz 

    

 2. Társas és egyéni vállalkozásból 

származó jövedelem 

    

 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak 

értékesítéséből, vagyoni értékű jog 

átruházásából származó jövedelem 

    

 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, 

egyéb nyugdíjszerű ellátások 

    

 5. A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások (GYED, GYES, 

GYET, családi pótlék, 

gyermektartásdíj, árvaellátás, stb.) 

    

 6. Önkormányzat, járási hivatal és 

munkaügyi szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátás: 

  

 

 

 

 

 7. Alkalmi munkavégzésből 

származó jövedelem, föld 

bérbeadásából származó jövedelem: 

    

 8. Egyéb jövedelem (pl.: ösztöndíj, 

tiszteletdíj, sb.): 

    

 9. A család összes nettó 

jövedelme: 

    

 10. Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):                                                            Ft/hó 

 

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9. pontjaiban feltüntetett jövedelmek 

valódiságát igazoló okiratokat, vagy annak másolatait, melyek 30 napnál nem lehetnek régebbiek. 

 

……………………., ..…….év ………………hó ……nap. 

 

         …………………………………… 

          kérelmező aláírása 

 


