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Elıterjesztés  

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
2012. március 26 -i ülésére 

 
Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı – testületének …/2012. (…) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról  

 
 
Ikt.sz: II/25/3/2012.    
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény több 
vonatkozásban is módosult 2012. január 1-tıl. Az elıterjesztésben azokat a rendelkezéseket 
vázoljuk, melyek a helyi szociális rendeletünk módosítását vonják maguk után. 
 

1) A Magyarország 2012.évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011.évi CLXVI. törvény  34.§. (3) bekezdése a szociális törvényt kiegészítette a 
140/I.§-al, mely szerint a 2012. január 1-je elıtt megállapított helyi lakásfenntartási 
támogatás a megállapító határozatban megjelölt idıpontig, de legkésıbb 2012. március 
31-ig folyósítható. Ezzel együtt a hivatkozott törvény 84.§. (7) pontja hatályon kívül 
helyezi a szociális törvény helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseit, 
így a helyi szociális rendeletünkben szabályozott helyi lakásfenntartási támogatás 
szabályozását hatályon kívül kell helyeznünk.   

 
2) A közfoglalkoztatás témakörét a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011.évi CVI.tv. egyes 
rendelkezései, valamint a megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és 
egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXCI.tv.  szabályai is érintik. A két 
törvény alapján elnevezésbeli változtatást kell átvezetnünk a helyi rendeleten: a 
bérpótló juttatás elnevezése idıközben foglalkoztatást helyettesítı támogatásra 
változott.  

 
3) Helyi rendeletünkben szabályozzuk a temetési segély alapját képezı jövedelmi 

feltételeket, melyet egyedül élı személyek esetében célszerő kedvezıbben 
meghatározni mint a családban élı kérelmezık esetében. A temetési segélyt a helyben 
szokásos legolcsóbb temetés költségének figyelembe vételével kell megállapítani, 
melyhez bekértük Suta Géza közszolgáltatótól az erre vonatkozó adatot és ezt 
tartalmazza a rendelet-tervezet 6. melléklete. 

Elızetes hatásvizsgálat 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı – testületének az egyes szociális ellátásokról 
szóló   ….../2012. (......) önkormányzati rendeletéhez 

 
A tervezett jogszabály jelentısnek ítélt hatásai: 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
 

A rendeletben meghatározott szociális ellátási formákat a lakosság jól ismeri, az 
igénybevevık száma növekvı tendenciát mutat.  A természetes védıháló (család) mellett 
egyre inkább növekszik a szociális védıháló szerepe a problémák megoldásában.  Az ellátási 
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formák közül az aktív korúak ellátását és az átmeneti segélyt igénybevevık száma a 
legmagasabb, melynek hátterében a gazdasági és társadalmi változások állnak.  

 
2. Környezeti és egészségi következményei: 
A környezeti és egészségi következményei nem mérhetık. 

 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

Nem mérhetı hatás. 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény határozza meg az 
önkormányzat kötelezıen biztosítandó szociális ellátásainak körét. A rendeletalkotás 
elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásos törvénysértést követne el.  
 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek:  

 
A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.  
 
 

Fentiekre tekintettel az elıterjesztés mellékletét képezı rendelet- tervezetet terjesztem a T. 

Képviselı –testület elé: 

 
Felsılajos, 2012. március 12. 

                                                
               Juhász Gyula sk. 

                                                                         polgármester 
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
…/2012.(…..)   önkormányzati rendelete  

az egyes szociális ellátásokról 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés 
bc) és bd) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 
a 48. § (4) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés c) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:  
 

 
1. Eljárási rendelkezések  

 
1. § 

 
(1) A szociális ellátás megállapítására irányuló kérelmeket Lajosmizse Város Polgármesteri 
Hivatala Felsılajosi Kirendeltségénél (továbbiakban: Hivatal) lehet benyújtani. A kérelemhez 
csatolni kell a kérelmezı és a vele egy háztartásban együtt lakó közeli hozzátartozók 
jövedelmének igazolását. 
(2) A szociális ellátás megállapítása iránti kérelemhez a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (2) bekezdése szerinti 
jövedelmet igazoló okiratokat kell benyújtani. 
 (3) Az Szt. 10. § (1) bekezdése szerinti jövedelemnyilatkozatot az 1. melléklet szerinti 
nyomtatványon kell benyújtani.  
(4) Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmek esetében,  

a) az átmeneti segély iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti nyomtatványon, 
b) a temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétıl számított 60 napon 

belül a 3. melléklet szerinti nyomtatványon,  
c) a köztemetés iránti kérelmet az 4. melléklet szerinti nyomtatványon, 
d) az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelmet az 5. melléklet 

szerinti nyomtatványon kell benyújtani. 
 

2. Az ellátások formái  
 

2. § 
 

(1) Felsılajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) az Szt.-ben 
meghatározott szociális ellátások közül az alábbiakat nyújtja:  

a) normatív lakásfenntartási támogatás 
b) átmeneti segély  
c) temetési segély  
d) aktív korúak ellátása 
e) köztemetés 
f) közgyógyellátás  
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3. § 
 

(1) A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapításának az Szt.-ben 
meghatározott jogosultsági feltételeket kell alkalmazni.   

 
 

4. § 
 
(1) Az Önkormányzat az Szt. 45. § (1) bekezdésében meghatározott személy részére az Szt. 
45. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra 
átmeneti segélyt biztosít.  
(2) Alkalmankénti átmeneti segély akkor állapítható meg, ha a kérelmezı és a vele egy 
háztartásban életvitelszerően együtt lakó közeli hozzátartozók együttes jövedelmébıl 
kiszámított egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló, idıskorúak és kiskorú gyermeket egyedül nevelı 
szülık esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át.  
(3 )  Amennyiben a kérelmezı aktív korú, köteles a rendkívüli élethelyzet tényét  

a) betegség esetén orvosi igazolással, 
b) munkanélküliség esetén a munkaügyi központ vagy bármely munkaáltató által 30 napnál 

nem régebben az álláskeresés tényére vonatkozó igazolással,  
c) elemi kár esetén bármely hivatalos szerv igazolásával bizonyítani. 

(4) Az átmeneti segély összege 1000 Ft-tól 50. 000 Ft-ig terjedhet. 
(5) A segély összegét az (4) bekezdésben foglalt összeghatáron belül  

a) gyógyszertámogatás esetén a gyógyszernek a beteg által fizetendı térítési díjának, 
b) egészségügyi szolgáltatás esetén a beteg által fizetendı térítési díjnak 
c) létfenntartási gond esetén a rászoruló családtagok számától függıen az élelmiszerek 

árának, 
d) egészségügyi intézménybe történı utazás esetén a felmerült útiköltségnek, 
e) elemi kár esetén a kérelmezı vagy a rászoruló családtagjai alapvetı élelmiszerrel, vagy 

ruházattal való ellátása, lakhatási feltételeik biztosításához szükséges költségeknek a 
figyelembe vételével kell megállapítani. 

 
5. § 

 
(1) Az Önkormányzat az Szt. 46. § (1) bekezdés szabályai szerinti feltételek fennállása esetén 
temetési segélyt biztosít. 
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés mindenkori költségét a 6. melléklet tartalmazza.  
(3) Temetési segély nem állapítható meg annak, akinek a családjában az egy fıre jutó 
jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, egyedül 
élı kérelmezı esetén az öregségi nyugdíj mindenkori összegének négyszeresét. 
(4)  Ha az elhunyt személy bejelentett lakóhelye a települési önkormányzat közigazgatási 
területén volt a haláleset idıpontjában, az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, 
függetlenül az eltemettetı személy lakhelyétıl, feltéve, hogy a temettetı temetési segélyben 
még nem részesült. 
(5)  A kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeirıl a segélyt kérı, vagy egy háztartásban 
élı családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát. A számlákat a kérelmezı részére 
vissza kell adni, melyekre a megállapított segély összegét, vagy a kérelem elutasításának 
tényét, és a határozat számát rá kell vezetni. Temetési segély a temetési költséget igazoló 
számla hiányában is, utólagos bemutatási kötelezettség mellett megállapítható. 

 
6. § 

(1) Az Önkormányzat a rendszeres szociális segélyben részesülıknek, az Szt. 37/A. § (1) 
bekezdése szerinti együttmőködése intézményi feltételeirıl az Egészségügyi Gyermekjóléti és 
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Szociális Intézmény Családsegítı Szolgálata (továbbiakban: szolgálat) útján - a Lajosmizse és 
Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartói Társulása Társulási 
megállapodása alapján - gondoskodik.  

(2)A szolgálat az együttmőködési eljárás során  
a) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban 

megállapított határidı betartását, annak megszegése esetén megvizsgálja a 
mulasztás okát, a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerıs 
határozat alapján, a szervnél történı megjelenésekor nyilvántartásba veszi, 

b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést 
segítı programról,   

c) kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítı programot, és 
arról a segélyben részesülı személlyel írásban megállapodást köt, 

d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és 
legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a 
beilleszkedést segítı programban foglaltak betartását, 

e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elısegítı program 
végrehajtásáról, és amennyiben szükséges a rendszeres szociális segélyre jogosult 
személy bevonásával módosítja a programot,  

f) az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzıt a beilleszkedést segítı 
program végrehajtásáról, 

g) jelzi a jegyzınek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy 
együttmőködési kötelezettségének nem tesz eleget, 

h) a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet. 
 (3) A beilleszkedést segítı program  

a) állapotfelmérı és álláskeresési tréning, 
b) szociális életvezetési tanácsadás, 
c) mentálhigiénés tanácsadás, 
d) pályaválasztási és pályakorrekciós tanácsadás, 
e) munkavállalási tanácsadás,  
f) munkavégzésre történı felkészülést segítı program lehet.  

(4) A beilleszkedési programba személyre szabottan kell meghatározni az együttmőködés 
elemeit, az annak keretében nyújtott szolgáltatásokat, és a segélyre jogosult személy 
munkavállalással kapcsolatos kötelezettségeit. 
(5) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságot az Szt. 34. § (2) 
bekezdésében meghatározott esetekben.   
(6)Az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül, ha a rendszeres szociális 
segélyben részesülı személy a segély folyósításának idıtartama alatt  

a) az Szt. 37/A. § (1) bekezdésben meghatározottakat nem teljesíti, vagy  
b) kapcsolattartási kötelezettségének egy alkalommal nem tesz eleget, és a 

mulasztását nem igazolja, vagy 
c) a beilleszkedést segítı program keretében vállalt foglalkozást egy 

alkalommal elmulasztja, és mulasztását nem igazolja, vagy 
d) a segélyben részesülı foglalkoztatása esetén az egyszerősített 

foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében 
végzett, valamint a háztartási munkát a tárgyhónapot követı hónap elsı 
munkanapján nem igazolja, vagy 

e) a támogatásra való jogosultság vizsgálatakor, valamint a jogosultság 
felülvizsgálatakor együttmőködési kötelezettségnek nem tesz eleget. 
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7. § 
 

(1) A polgármester az Szt. 48. § (1) bekezdésében foglaltak alapján gondoskodik a 
köztemetésrıl. 
(2) A polgármester az Szt. 48. § (3) bekezdésben meghatározott személyt az Szt. 48. § (4) 
bekezdésében meghatározott esetekben figyelemmel a (3) bekezdésében foglaltakra 
mentesítheti a megtérítési kötelezettség alól. 
(3) Különös méltánylást érdemlı körülménynek minısül, ha az eltemettetett személy 
hagyatéka a köztemetés költségét nem fedezi, és az eltemettetésre köteles személy 
vagyontalan és jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.  

 
8. § 

 
(1) Az Önkormányzat az Szt. 50. §-ában felsorolt eseteken túl közgyógyellátási jogosultságot 
biztosít azon szociálisan rászorultak részére, akiknek családjában az egy fıre jutó jövedelem a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150  %-át, egyedül élı esetén a 200 %-át 
nem haladja meg, ugyanakkor a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri vagy 
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át. 

 
 

3. Vegyes rendelkezések 
 

9. § 
 
(1) Az egyes szociális ellátások esetében a hatáskör gyakorlóját Felsılajos Község 
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 
önkormányzati rendelete tartalmazza.  
(2) A Hivatal a megállapított rendszeres pénzbeli szociális ellátásokat a jogerıs határozat 
alapján, minden hónap 5. napjáig a jogosultnak a házipénztárból fizeti ki, vagy a határozatban 
feltüntetett szervnek átutalja.  
(3)  A Hivatal az átmeneti segélyt és a temetési segélyt a jogerıs határozat alapján a jogosult 
részére a házipénztárból – készpénzben – azonnal kifizeti.  
(4) A köztemetés összegét a szolgáltató által benyújtott számla ellenében a házipénztárból kell 
kifizetni.  

4. Záró rendelkezések  
 

10. § 
 

(1) Ez a rendelet 2012. április 01. napján lép hatályba. 
(2)A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Felsılajos Község 
Önkormányzata Képviselı- testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2009. (III.24.) 
rendelete.  

 
              Juhász Gyula                                                Kutasiné Nagy Katalin  
              polgármester                                                              jegyzı  
 
A rendelet kihirdetésének napja:  

                                                                   Kutasiné Nagy Katalin   
                                                              jegyzı  
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1. melléklet a .../2012. (......) önkormányzati rendelethez 

 

Jövedelemnyilatkozat  

 
 
 
 
1. A kérelmezı adatai:  

1.1 az  igénylı neve : ………………………………………………………… 

1.2 leánykori név: ………………………………………………………… 

1.3 anyja neve: ………………………………………………………… 

1.4 születési helye, ideje: ………………………………………………………… 

1.5 Lakóhelyének címe: ………………………………………………………… 

1.6 Telefonszáma: ………………………………………………………… 

1.7 e-mail címe: ………………………………………………………… 

 
 
 
2. A kérelmezıvel egy háztartásban élık adatai: 
 

 A B C D E 

 Név Születési ideje rokonsági foka foglalkozása jövedelme 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      
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3. Jövedelmi adatok 

 

A B C D E 

1 

A jövedelmek típusai 
A kérelmezı 
jövedelme 

A kérelmezıvel 
közös háztartásban 

élı házastárs 
(élettárs) jövedelme 

A kérelmezıvel közös 
háztartásban élı egyéb rokon 

jövedelme 

 
  

Összesen 

2 Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz 

      

3 Társas és egyéni vállalkozásból 
származó jövedelem 

      

4 Ingatlan, ingó vagyontárgyak 
értékesítésébıl származó 

jövedelem 
      

5 Nyugellátás, baleseti nyugellátás, 
egyéb nyugdíjszerő ellátások 

      

6 A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 

támogatások  
      

7 Önkormányzat és munkaügyi 
szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátás  
      

8 Föld bérbeadásából származó 
jövedelem 

      

9 Egyéb        

10 Összes bruttó jövedelem       
11 Személyi jövedelemadó vagy 

elıleg összege 
      

12 Egészségbiztosítási és 
nyugdíjjárulék összege 

      

13 Munkavállalói járulék összege       
14 . A család összes nettó jövedelme        

15 A család összes nettó jövedelmét 
csökkentı tényezık  

      

 
4. Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó. 
 
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek. 

Felsılajos,  …………….év………………hó………………..nap 

……………………… 
                                                                                                                       Aláírás 
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2. melléklet  a .../2012. (......) önkormányzati rendelethez 

Kérelem – nyilatkozat átmeneti segélyhez 

1. A kérelmezı adatai:  

1.1 az  igénylı neve : ………………………………………………………… 

1.2 leánykori név: ………………………………………………………… 

1.3 anyja neve: ………………………………………………………… 

1.4 születési helye, ideje: ………………………………………………………… 

1.5 Lakóhelyének címe: ………………………………………………………… 

1.6 Telefonszáma: ………………………………………………………… 

1.7 e-mail címe: ………………………………………………………… 

1.8.rendszereshavijövedelmének forrása: ……………………………………………… 

1.9 rendszeres havi jövedelmének összege: ……………………………………………… 

 
2. A kérelmezıvel egy háztartásban élık adatai: 

 A B C D E 

 Név Születési ideje rokonsági foka foglalkozása jövedelme 

1      

2      

3      

4      

 
3. Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó. 
 
4. A kérelem rövid indokolása: ……………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Kijelentem, hogy az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás 
megindításának napjáról, az ügyintézési határidırıl, az ügy intézıjérıl, valamint annak 
elérhetıségérıl értesítést  

kérek – nem kérek 
 
Felsılajos, ………………..év………………….hó…………….nap. 

 
……………………………………………… 

                                                                                      Az igénylı aláírása 
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3. melléklet a  .../2012. (......) önkormányzati rendelethez 

Kérelem – nyilatkozat temetési segélyhez  

1. A kérelmezı adatai:  

1.1 az  igénylı neve : ………………………………………………………… 

1.2 leánykori név: ………………………………………………………… 

1.3 anyja neve: ………………………………………………………… 

1.4 születési helye, ideje: ………………………………………………………… 

1.5 Lakóhelyének címe: ………………………………………………………… 

1.6 Telefonszáma: ………………………………………………………… 

1.7 e-mail címe: ………………………………………………………… 

1.8 . rendszeres havi jövedelmének forrása: ……………………………………………… 

1.9 rendszeres havi jövedelmének összege: ……………………………………………… 
 
2. Az elhalt adatai:  
1.1 az  elhalt neve : ………………………………………………………… 

1.2 leánykori név: ………………………………………………………… 

1.3 anyja neve: ………………………………………………………… 

1.4 születési helye, ideje: ………………………………………………………… 

1.5 Lakóhelyének címe: ………………………………………………………… 

1.6 elhalálozás helye és ideje: …………………………………………………… 
 
3. A kérelmezıvel egy háztartásban élık adatai: 

 A B C D E 

 Név Születési ideje rokonsági foka foglalkozása jövedelme 

1      

2      

3      

4      

 
4. Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó. 
 
5. A kérelem rövid indokolása: ……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 
Kijelentem, hogy az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás 
megindításának napjáról, az ügyintézési határidırıl, az ügy intézıjérıl, valamint annak 
elérhetıségérıl értesítést  

kérek – nem kérek 
 

Felsılajos, ………………..év………………….hó…………….nap. 
 

……………………………………………… 
                                                                                     Az igénylı aláírása 
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4. melléklet a .../2012. (......) önkormányzati rendelethez 
 

Kérelem – nyilatkozat köztemetéshez  

1. A kérelmezı adatai:  

1.1 az  igénylı neve : ………………………………………………………… 

1.2 leánykori név: ………………………………………………………… 

1.3 anyja neve: ………………………………………………………… 

1.4 születési helye, ideje: ………………………………………………………… 

1.5 Lakóhelyének címe: ………………………………………………………… 

1.6 Telefonszáma: ………………………………………………………… 

1.7 e-mail címe: ………………………………………………………… 

1.8 . rendszeres havi jövedelmének forrása: ………………………………… 

1.9 rendszeres havi jövedelmének összege: ………………………………… 
 
2. Az elhalt adatai:  
1.1 az  elhalt neve : ………………………………………………………… 

1.2 leánykori név: ………………………………………………………… 

1.3 anyja neve: ………………………………………………………… 

1.4 születési helye, ideje: ………………………………………………………… 

1.5 Lakóhelyének címe: ………………………………………………………… 

1.6 elhalálozás helye és ideje: …………………………………………………… 

 
3. Tudomásom szerint az elhaltnak más eltemettetésre köteles hozzátartozója (a megfelelı 
rész aláhúzandó)  
3.1. van.  
3.1.1 Annak neve : …………………………………………………………………………… 
3.1.2 Annak lakcíme: ………………………………………………………………………. 
3.2. nincs 
 
4.A kérelmezıvel egy háztartásban élık adatai: 
 

 A B C D E 

 Név Születési ideje rokonsági foka foglalkozása jövedelme 

1      

2      

3      

4      

 
5. Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó. 
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6. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy tudomásom szerint az elhalt ingatlan 
vagyonnal 
 
6.1. rendelkezett   

 
 A B C D E F G H 

1 Címe Hrsz fekvése Mővelési 
ága 

Területe 
Ha   m2 

AK 
K       f 

Szerzés 
jogcíme 

Tulaj-
doni 

Hányad 

2         
3         
4         

 
 
6.2. nem rendelkezett 
 
7. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy tudomásom szerint az elhalt ingó 
vagyonnal 
 
7.1  rendelkezett. Megjelölése: ………………………………………………………………
  
7.2. nem rendelkezett 
 
 
Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Kijelentem, hogy az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás 
megindításának napjáról, az ügyintézési határidırıl, az ügy intézıjérıl, valamint annak 
elérhetıségérıl értesítést  

kérek – nem kérek 
 
Felsılajos, ………………..év………………….hó…………….nap. 
 
 

……………………………………………… 
                                                                                       Az igénylı aláírása 
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5. melléklet a .../2012. (......) önkormányzati rendelethez 
 

Kérelem – nyilatkozat egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához  

 
1. A kérelmezı adatai:  

1.1 az  igénylı neve : ………………………………………………………… 

1.2 leánykori név: ………………………………………………………… 

1.3 anyja neve: ………………………………………………………… 

1.4 születési helye, ideje: ………………………………………………………… 

1.5 Lakóhelyének címe: ………………………………………………………… 

1.6 Telefonszáma: ………………………………………………………… 

1.7 e-mail címe: ………………………………………………………… 

1.8 . rendszeres havi jövedelmének forrása: …………………………………… 

1.9 rendszeres havi jövedelmének összege: …………………………………… 

1.10 Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …………………………………… 

 
2. A kérelmezıvel egy háztartásban élık adatai: 
 

 A B C D E 

 Név Születési ideje rokonsági foka foglalkozása jövedelme 

1      

2      

3      

4      

 
3. Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó. 
 
4. A kérelem rövid indokolása: ……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Kijelentem, hogy az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás 
megindításának napjáról, az ügyintézési határidırıl, az ügy intézıjérıl, valamint annak 
elérhetıségérıl értesítést  

kérek – nem kérek 
 

Felsılajos, ………………..év………………….hó…………….nap. 
 

……………………………………………… 
                                                                                       Az igénylı aláírása 
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6. melléklet a  .../2012. (......) önkormányzati rendelethez 
 

A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége  
 
1. Koporsós temetés esetén 220 000.-  Ft 
2. Hamvasztásos temetés esetén 185 000 .-Ft 

  
 
 
 
 
 

 
 
 


