
 

 

Tiszakóród község Önkormányzata 

Képviselőtestületének 

1/2015. (II. 27.) 

önkormányzati rendelete 

 

- az egyes szociális ellátások helyi szabályairól – 

 

 

Tiszakóród község Önkormányzata Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény 132. § (4) bekezdésében és 134/E. §-ában, 

a 15. § tekintetében a 62. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 13. § (1) 

bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

I.Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1.Eljárási rendelkezések 

 

1.§ E rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező 

rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény (a továbbiakban: Sztv.) 4-16. §-ai határozzák meg. 

 

2.§ (1) A települési támogatás megállapítására irányuló kérelem az e rendelet szerinti 

formanyomtatványon az e rendeletben meghatározott mellékletekkel a Tiszakóródi Közös 

Önkormányzati Hivatalnál 4946 Tiszakóród, Kossuth u. 23. (a továbbiakban: hivatal) 

nyújtható be. A szóbeli kérelemről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

(2)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.melléklete 

szerinti vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni.  

 

(3)A szociális ellátások megállapításáról a hatáskör jogosultja határozattal dönt. 

 

(4) a) A pénzbeli települési támogatást – ha e rendelet másként nem rendelkezik – az 

önkormányzat házipénztárából készpénzben a jogosult részére történő kifizetéssel vagy a  

bankszámlájára történő utalással kell teljesíteni a megállapítást követő 15 napon belül.  

b) Havi rendszerességgel megállapított települési támogatás a kérelmezőt – amennyiben e 

rendelet másként nem rendelkezik - a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illeti 

meg. A havi rendszerességgel megállapított pénzbeli ellátást a tárgyhót követő hónap 

5.napjáig kell készpénzben kifizetni vagy bankszámlára utalással teljesíteni. 

 

(5)A természetbeni ellátásokat a megállapító határozat rendelkezései szerint az ellátást, 

szolgáltatást biztosító által kiállított számla alapján kell teljesíteni. 

 

2.Jogosulatlanul igénybe vett ellátást megtérítése 



 

3.§ (1) Az Sztv. 17. §-ában szabályozottaknak megfelelően a jogosulatlanul és 

rosszhiszeműen igénybevett ellátást az igénybevevő köteles visszafizetni. 

 

(2) Indokolt esetben, amennyiben a visszafizetés a kötelezett megélhetését súlyosan 

veszélyezteti, a képviselőtestület a visszafizetésre kötelezett összeget méltányosságból  

a) elengedheti, 

b) csökkentheti, 

c) részletekben történő megfizetését engedélyezheti. 

 

3.Ellátási formák 

 

4.§ (1) A képviselőtestület szociális rászorultság esetén a jogosult számára pénzbeli szociális 

ellátásként: 

a) települési lakhatási támogatást, 

b) települési gyógyszertámogatást, 

c) települési ápolási támogatást, 

d) rendkívüli települési támogatásként: 

da) települési temetési támogatást, 

db) települési gyermeknevelési támogatást, 

dc) települési elemi kár támogatást 

dd) települési eseti támogatást 

 nyújt. 

 

(2) Az (1) bekezdés a)-c) pontja iránti kérelem az 1.mellékletben meghatározott, a d) pont 

iránti kérelem a 2.mellékletben meghatározott formanyomtatványon nyújtható be. 

 

 

II.Fejezet 

Települési támogatások 

 

4.Települési lakhatási támogatás 

 

5.§ (1) A képviselőtestület települési lakhatási támogatást állapíthat meg a szociálisan 

rászorult személyeknek az általuk lakott lakás rendszeres fenntartási költségeinek viseléséhez. 

 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociális rászorult az a személy: 

a) akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetében a 300 %-át nem haladja meg, 

b) a háztartás egyikének sincs vagyona és 

c) a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át eléri 

vagy meghaladja. 

 

(3) Lakásfenntartással kapcsolatos költségként figyelembe vehető kiadások: áram-, gáz-, víz- 

és csatornahasználati díj, szemétszállítási díj, tüzelőanyag ára. 

 

(4) Az igazolt lakásfenntartási költségeket a kérelem beadását megelőző egy nyári (június, 

július, augusztus) és egy téli hónap (december, január, február) számlájának átlaga alapján 

kell megállapítani. a költségként figyelembe vehető kiadásokat a (3) bekezdés szerinti 

számlákkal kell igazolni. 



 

6.§ (1) A települési lakhatási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: 

a) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatot, 

b) a lakásban lakás jogcímét igazoló dokumentumot (adásvételi, bérleti, használati szerződés, 

tulajdoni lap másolat), 

c) a lakásfenntartási költségek igazolására egy nyári és egy téli hónap számláit, 

d) akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, annak a 

szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a támogatás 

utalását kéri. 

 

(2) A települési lakhatási támogatás mértéke havi 3000 forint. 

 

(3) a) A települési lakhatási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától hat 

hónap időtartamra kerül megállapításra. 

b) Azon kérelmezők esetében, akiknek előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék 

működik a támogatás természetben – a szolgáltató részére történő utalással – kerül 

megállapításra. Ez esetben a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 21. §-ában foglaltak az 

irányadóak. 

 

(4) A települési lakhatási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult számára 

állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.  

 

(5) A települési lakhatási támogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba 

lépését megelőzően az Sztv. szerinti normatív lakásfenntartási támogatás került 

megállapításra, a jogosultsága fennállásáig. 

 

5.Települési gyógyszertámogatás 

 

7.§ (1) A képviselőtestület települési gyógyszertámogatást nyújthat azon szociálisan rászorult 

személyek részére, akik az Sztv. 50. § (1) és (2) bekezdése szerint közgyógyellátásra nem 

jogosultak, de egészségi állapotuk, diagnosztizált krónikus betegségük miatt rendszeres 

gyógyszerszedésre szorulnak. 

 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a személy,  

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetében 300 %-át nem haladja meg, 

b) havi rendszeres gyógyszerkiadásai eléri, vagy  meghaladják a havi 7000 forintot. 

 

(3) A települési gyógyszertámogatás iránti kérelemhez mellékelni kell: 

a) a családban élők jövedelemigazolását, 

b) a gyógyszertár által beárazott, a diagnosztizált krónikus betegséghez kapcsolódó 

gyógyszereket tartalmazó háziorvosi igazolást. 

 

(4) A települési gyógyszertámogatás egy naptári évben maximum négy alkalommal 

állapítható meg. 

 

(5) A települési gyógyszertámogatás mértéke a gyógyszertár által beárazott gyógyszerköltség, 

de alkalmanként legfeljebb 5000 forint.  

 



(6) Amennyiben az ellátásban részesülő közgyógyellátásra való jogosultságot szerez, köteles 

erről értesíteni a hivatalt. 

 

(7) A települési gyógyszertámogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba 

lépését megelőzően az Sztv. 50. § (3) bekezdése szerint méltányossági közgyógyellátás került 

megállapításra, a jogosultság fennállásáig. 

 

6.Települési ápolási támogatás 

 

8.§ (1) A képviselőtestület települési ápolási támogatást nyújthat a 18.életévét betöltött 

tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére. 

 

(2) Települési ápolási támogatás állapítható meg annak, aki 

a) 18.életévét betöltött tartós beteg a településen bejelentett lakóhellyel rendelkező és 

életvitelszerűen is a településen élő hozzátartozójának ápolását végzi és 

b) rendszeres pénzellátásban nem részesül, vagy kereső tevékenységet folytat, de munkaideje 

a napi 4 órát nem haladja meg és 

c) az ápoló családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében annak 200 %-át nem haladja meg. 

 

(3) A települési ápolási támogatásra irányuló kérelemhez csatolni kell: 

a) a családban élők jövedelemigazolását, 

b) a háziorvos 63/2006. (III. 27.) Korm.rendelet 5.melléklete szerinti igazolását arról, hogy a 

18.életévét betöltött tartósan beteg 3 hónapot meghaladó gondozásra, ápolásra szorul. 

 

(4) Nem jogosult települési ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha  

a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali 

ellátást nyújtó vagy bentlakások szociális intézményi ellátásban részesül, vagy 

b) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, 

hallgatója. 

 

(5) A települési ápolási támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 50 %-a. 

 

(6) A támogatást havi rendszerességgel, minimum 3 és maximum 6 hónapra lehet 

megállapítani. Az ellátást egy évben egy kérelmező részére kétszer is meg lehet állapítani. 

 

9.§ (1) Ha az önkormányzat az ápolási kötelezettség elmulasztását valószínűsíti, az ápolási 

tevékenység ellenőrzése végett Szamos-Tisza menti Mikrokörzet Szociális és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Központ családgondozója bevonásával környezettanulmányt készíthet. 

 

(2) Az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének abban az esetben nem tesz eleget, ha 

az ápolt személy 

a) közvetlen lakókörnyezete elhanyagolt, 

b) nem megfelelően élelmiszerrel ellátva, 

c) állapotában beállt változásról a kezelőorvost nem tájékoztatja,  

d) a szükséges ápolási feltételekről, gyógyszereiről nem gondoskodik, 

e) felügyeletét a szükséges mértékben nem látja el, illetve akadályoztatása esetén arról nem 

gondoskodik. 

 



(3) Az (1) bekezdésben szabályozott ellenőrzést követően a képviselőtestület a települési 

ápolási támogatás megszüntetéséről dönt, amennyiben 

a) az ellenőrzés során megállapítható, hogy az ápolást végző személy a (2) bekezdés a)-e) 

pontjában foglaltak valamelyikének nem tesz eleget, 

b) az ápolást végző személy az ellenőrzés lefolytatását nem teszi lehetővé. 

 

(4) A települési ápolási támogatás megszüntetésére alkalmazni kell az Sztv. 42. § (2)-(3) 

bekezdésében foglaltakat. 

 

(5) A települési ápolási támogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba 

lépését megelőzően az Sztv. 41. §. 43., § és 43/A. § szerint ápolási díj került megállapításra, a 

jogosultság fennállásáig. 

 

 

III.Fejezet 

Rendkívüli települési támogatások 

 

10.§ A képviselőtestület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 

valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére e 

rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt 

a) halálesetre tekintettel temetési támogatás, 

b) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának 

előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek 

családba való visszakerülésének elősegítése érdekében gyermeknevelési támogatás, 

c) elemi kár esetén elemi kár támogatás, 

d) önhibán kívüli átmeneti létfenntartási gondok enyhítése céljából eseti támogatás 

formájában. 

 

7.Települési temetési támogatás 

 

11.§ (1) Rendkívüli települési támogatásként települési temetési támogatás állapítható meg 

annak a személynek, aki 

a) a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt 

köteles, vagy 

b) tartásra köteles hozzátartozó, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja 

létfenntartását veszélyeztetik és 

c) az eltemettető családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg. 

 

(2) A települési temetési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell 

a) a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozó 

nevére kiállított számla eredeti példányát, 

b) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, 

c) a kérelmező és családja jövedelemigazolását. 

 

(3) A kérelmet az elhalálozás napjától számított 60 napon belül lehet benyújtani. 

 

(4) A megállapított települési temetési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának 

tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a 

kérelmező részére vissza kell adni. 



 

(5) A települési temetési támogatás összege 30.000 forint. 

 

8.Települési gyermeknevelési támogatás 

 

12.§ (1) Rendkívüli települési támogatásként települési gyermeknevelési támogatás 

állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a 

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-át 

nem haladja meg. 

 

(2) A települési gyermeknevelési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell 

a) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása és a gyermek fogadásának 

előkészítése kapcsán szakorvos vagy az illetékes védőnő általi igazolást a várandósság és a 

terhes-gondozás tényéről, vagy 

b) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba 

való visszakerülésének elősegítése érdekében igényelt támogatás esetében gyámhivatali 

határozatot, 

c) a kérelmező és családja jövedelemigazolását. 

 

(3) Települési gyermeknevelési támogatás ugyanazon kérelmező részére egy naptári évben 

maximum két alkalommal állapítható meg. 

 

(4) A támogatás összege alkalmanként a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

50 %-áig állapítható meg. 

 

9.Települési elemi kár támogatás 

 

13. § (1) Rendkívüli települési támogatásként települési elemi kár támogatás állapítható meg 

annak a személynek, akinek 

a) a település területén lévő ingatlanát elemi kár éri és az érintett ingatlanban életvitelszerűen 

lakik és 

b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 200 %-át, egyedül élő esetében 300 %-át nem haladja meg és 

c) kérelmezőnek és családjának nincs más, a lakhatást lehetővé tévő ingatlana. 

 

(2) Elemi kárnak minősül e rendelet vonatkozásában a tűz, robbanás, földrengés, árvíz, belvíz, 

vihar. 

 

(3) A települési elemi kár támogatás iránti kérelemhez csatolni kell 

a) az elemi kárt igazoló dokumentumot (pl: szakhatósági jegyzőkönyv, biztosító által kiállított 

jegyzőkönyv), 

b) a kérelmező és családja jövedelemigazolását, 

c) nyilatkozatot az (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra vonatkozóan. 

 

(4) Települési elemi kár támogatás ugyanazon kérelmező részére egy naptári évben egy 

alkalommal állapítható meg. 

 

(5) A támogatás összege maximum 50.000 forint.  

 

10.Települési eseti támogatás 



 

14. § (1) Rendkívüli települési támogatásként települési eseti támogatás állapítható meg annak 

a személynek, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról önhibáján kívül nem tud 

gondoskodni, vagy rendkívüli élethelyzetbe került, és akinek családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 

250 %-át nem haladja meg és vagyona nincs. 

 

(2) A kérelmezőnek a kérelemben indokolni kell a létfenntartási támogatásra való 

rászorultságát. 

 

(3) E § vonatkozásában  

a) rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező 

aa) 10 napot meghaladó kórházi gyógykezelésre szorul, 

ab)  nyugellátásának kifizetése valamilyen ok miatt késik, 

b) létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező megélhetése valamilyen előre nem 

látható esemény, betegség, önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség okán, igazolt 

módon veszélyeztetve van. 

 

(4)  A települési eseti támogatás egy családon belül csak egy személynek állapítható meg. 

 

(5) A támogatás összege alkalmanként minimum 3000 forint, maximum 10.000 forint. 

 

 

IV.Fejezet 

Szociális szolgáltatások 

 

11.Étkeztetés 

 

15. § Szociálisan rászorult a kérelmező: 

a) kora miatt, aki 65. életévét betöltötte, 

b) egészségi állapota miatt, ha a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt nem képes 

biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést, 

c) fogyatékosság, pszichiátriai betegség, szenvedélybetegség miatt, ha a vonatkozó szakorvosi 

vélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt nem képes biztosítani 

a napi egyszeri meleg étkezést, 

d) hajléktalansága miatt, a nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat 

illetékességi területét jelölte meg és étkezésének hiánya veszélyezteti az egészségét. 

 

12.Házi segítségnyújtás 

 

16.§ A képviselőtestület a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást a Szamos-Tisza 

menti Mikrokörzet Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ (székhelye: 

Túristvándi) útján, társulásban való részvétellel látja el. 

 

13.Családsegítés 

 

17.§ A képviselőtestület a családsegítés szociális alapszolgáltatást a Szamos-Tisza menti 

Mikrokörzet Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ (székhelye: Túristvándi) 

útján, társulásban való részvétellel biztosítja. 

 



14.Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

 

18.§ A képviselőtestület a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást a 

Felső-Tisza vidéki Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásban (székhelye: 

Fehérgyarmat) való részvétellel biztosítja. 

 

15.Támogató szolgáltatás 

 

19.§ A képviselőtestület a támogató szolgáltatás szociális alapszolgáltatást az Erdőháti 

Mikrokörzet Támogató Szolgálat útján (székhelye: Túristvándi), társulásban való részvétellel 

látja el. 

 

16.Tanyagondnoki szolgáltatás 

 

20. § (1) Az önkormányzat tanyagondnoki szolgálatot működtet. A tanyagondnoki szolgálat 

ellátási területe: Tiszakóród község közigazgatási területéhez tartozó külterületi lakott hely: 

Újkóródtanya. 

 

(2) A tanyagondnoki szolgálat célja az intézményhiányból eredő hátrányok enyhítése, az 

alapvető szükségletek kielégítését szolgáló szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint 

egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, további az egyéni, közösségi szintű 

szükségletek teljesítésének segítése. 

 

(3) A szolgálat keretében ellátandó feladatokat, és a tevékenység részletezését a 

tanyagondnoki szolgálat szakmai programja tartalmazza. 

 

17.Idősek otthona 

 

21. § (1) Az önkormányzat az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel 

képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve 

textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott 

egészségi ellátásáról, valamint lakhatásáról idősek otthona fenntartása keretében 

gondoskodik. 

 

(2)Az idősek otthona működésére vonatkozó részletes szabályokat az intézmény szakmai 

programja, valamint szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 

 

 

V.Fejezet 

 

18.Záró rendelkezések 

 

22.§ (1) Ez a rendelet 2015.március 1-jén lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott 

ellátásokról szóló 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. 

 

Károlyi Kálmán       Simon Blanka 

polgármester           jegyző 



1.melléklet az 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 

 

KÉRELEM 

 

települési támogatás megállapításához 

 

-települési lakhatási támogatás, települési gyógyszertámogatás, települési ápolási támogatás- 
*  

(
*  

a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

 

1.) Kérelmező neve:…………………………………………………............................. 

 

2.) Kérelmező születési neve: ………………………………………………….............. 

 

3.) Anyja neve:…………………………………………………..................................... 

 

4.) Születési helye, ideje (év,hónap,nap): ……………………………………………… 

 

5.) TAJ-száma:…………………………………………………..................................... 

 

6.) Lakóhelye:…………………………………………………...................................... 

 

7.) Tartózkodási helye:…………………………………………………......................... 

 

8.) Családi állapota:  

 - egyedülálló (hajadon, nőtlen), 

 - házastársával / élettársával lakik együtt, 

 - házastársától külön élő, 

 - elvált, 

 - özvegy. 

(a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

9.) Kérelmező jövedelme: ………………………………….. Ft/hó. 

 

10.) a) A kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő 

közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai: 

 

 

Név Szül.hely,idő Rokoni 

kapcsolat 

Foglalkozás Havi 

jövedelem 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    



 

 

    

 

 

    

 

b) Egyéb jövedelmek: 

 - gyermektartásdíj: …………………………. Ft/hó. 

 - családi pótlék: …………………………….. Ft/hó. 

 

 

 

Együtt élők összes jövedelme: …………………… Ft/hó (ügyintéző tölti ki) 

 

Egy főre jutó jövedelem: …………………………. Ft/hó (ügyintéző tölti ki) 

 

 

 

II. A támogatás igénylésének indoka: 

 

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

 

.......................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................... 

 

 

III. Egyéb nyilatkozatok: 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti 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 - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

igazgatósága útján - ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül és a 

jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt 

összegben visszaköveteli. 

 

Tiszakóród, 20.…év ………………………hó………..nap. 

 

       ………………………………….. 

                 kérelmező aláírása 

 



2.melléklet az 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 

 

KÉRELEM 

 

rendkívüli települési támogatás megállapításához 

 

-települési temetési támogatás, települési gyermeknevelési támogatás, települési elemi kár 

támogatás, települési eseti támogatás- 
*  

(
*  

a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

 

1.) Kérelmező neve:…………………………………………………............................. 

 

2.) Kérelmező születési neve: ………………………………………………….............. 

 

3.) Anyja neve:…………………………………………………..................................... 

 

4.) Születési helye, ideje (év,hónap,nap): ……………………………………………… 

 

5.) TAJ-száma:…………………………………………………..................................... 

 

6.) Lakóhelye:…………………………………………………...................................... 

 

7.) Tartózkodási helye:…………………………………………………......................... 

 

8.) Családi állapota:  

 - egyedülálló (hajadon, nőtlen), 

 - házastársával / élettársával lakik együtt, 

 - házastársától külön élő, 

 - elvált, 

 - özvegy. 

(a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

9.) Kérelmező jövedelme: ………………………………….. Ft/hó. 

 

10.) a) A kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő 

közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai: 

 

 

Név Szül.hely,idő Rokoni 

kapcsolat 

Foglalkozás Havi 

jövedelem 

 

 

    

 

 

    

 

 

    



 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

b) Egyéb jövedelmek: 

 - gyermektartásdíj: …………………………. Ft/hó. 

 - családi pótlék: …………………………….. Ft/hó. 

 

 

 

Együtt élők összes jövedelme: …………………… Ft/hó (ügyintéző tölti ki) 

 

Egy főre jutó jövedelem: …………………………. Ft/hó (ügyintéző tölti ki) 

 

 

II. A támogatás igénylésének indoka: 

 

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

 

.......................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................... 

 

III. Egyéb nyilatkozatok: 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti 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 - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

igazgatósága útján - ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül és a 

jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt 

összegben visszaköveteli. 

 

Tiszakóród, 20.…év ………………………hó………..nap. 

 

       ………………………………….. 

                 kérelmező aláírása 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


