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ELİTERJESZTÉS
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
2009. március 23-i ülésére
Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzatának………./2009.(…………) rendelete az egyes szociális
ellátásokról
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Tisztelt Képviselı – testület!
A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítását az annak megalkotására felhatalmazást adó
szociális törvényben bekövetkezett változások indokolják.
A korábban rendszeres szociális segélyben részesülı ügyfelek 2009.január 1. napjától kezdıdıen aktív
korúak ellátására jogosultakként jelentkeznek a szociális ellátó rendszerben, mely egyaránt magába
foglalja a foglalkoztatásba bevonható 55. év alatti, és a továbbra is rendszeres szociális segélyben
részesülı 55. év feletti személyeket. A két csoportra vonatkozó szabályokat rendezi a rendelettervezet 6 . és 7. szakasza.
A közfoglalkoztatási tervnek megfelelıen a Képviselı-testület helyi rendeletben szabályozza a
közcélú foglalkoztatás területeit, a foglalkoztatási tervnek megfelelıen - a rendelet-tervezetben teszek
javaslatot.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében a települési
önkormányzat gondoskodik a foglalkoztatásba be nem vonható személyek együttmőködésének
intézményi feltételeirıl, elsısorban a családsegítı szolgálat útján.
Az új szabályok értelmében változott az együttmőködésre kötelezettek köre, így a korábbi szabályok
szerinti együttmőködésre kötelezettek köre szőkebb lett, a rendszeres szociális segélyesek teljes
körére nem vonatkozik. Azzal azonban, hogy a jogszabály lehetıséget ad a munkaügyi központ
számára a családsegítı szolgálattal való együttmőködés elıírására (és itt nem az önkormányzat által
együttmőködésre kijelölt szervet nevesíti a jogszabályalkotó, hanem konkrétan a családsegítı
szolgálatot), tágabb is a kör, mivel az aktív korúak ellátására jogosultak akár teljes köre is ide
tartozhat.
Nem módosultak az együttmőködés keretei a kötelezett személy részére, ugyanakkor részletesebb
szabályokat tartalmaz az együttmőködésre kijelölt szerv részére.
Mindezen törvényi változások alapján a helyi rendeletben is aktualizálni kell az együttmőködésre
vonatkozó szabályokat.
Mint a korábbi években is, célszerő a temetési segély összegét ismételten felülvizsgálni. A segély
összegének alapját a törvény értelmében a helyben szokásos legolcsóbb temetés képezi. A rendelet
tervezetben szereplı javaslathoz Suta Géza vállalkozó, a köztemetı üzemeltetıje szolgáltatott adatot.
Az árnyilatkozat szerint a legalacsonyabb árfekvéső hagyományos, azaz koporsós temetés bruttó ára
209.991 Ft, míg a legalacsonyabb árfekvéső hamvasztásos temetés ára 184.992 Ft.
Mindezeken túl kisebb technikai változtatások kerültek a rendelet-tervezetbe. ( vagyonnyilatkozat
kikerülése, lakásfenntartási támogatáshoz kapcsolódó szabályozás törvénynek megfelelı pontosítása,
és a nyomtatvány aktualizálása.)
A rendelet tervezetbe beépülı új rendelkezések és módosítások vastagon szedetten kerültek
feltüntetésre.
Fentiek alapján az alábbi rendelet – tervezetet terjesztem a T. Képviselı – testület elé:

Felsılajos, 2009. március 10.
Csordás László sk.
polgármester
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Elıterjesztés melléklete
Felsılajos Község Önkormányzatának
………………. /2009. rendelete
az egyes szociális ellátásokról
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló - módosított - 1993. évi III. tv. ( a Továbbiakban: Szt)10§.(1)
bekezdésében, 32.§. (3) bekezdésében, 36. § -ában, 37/D.§ (3) bekezdésében, 38.§. (9)
bekezdésében, 45.§. (1) bekezdésében 46.§. (1) , 48.§ (4) bekezdésében, 50.§. (3)
bekezdésében valamint 58/B. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet hatálya - a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a Felsılajos
Község területén élı
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a
jelen rendelet 1.§ (1) bekezdésben foglaltakon túlmenıen kiterjed az Európai Szociális
Kartát megerısítı országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerően tartózkodó
állampolgáraira is.
(3) A rendelet hatálya kiterjed
a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezõ személyre, amennyiben az ellátás igénylésének
idõpontjában az Szmtv. -ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három
hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja,
és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény
szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint
b) az Szt. 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott idıskorúak járadéka tekintetében a
szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,
önálló vállalkozókra és családtagjaikra történı alkalmazásiról szóló 1408/71/EGK
tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az
ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Felsılajos Község közigazgatási területén
gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
(4) A rendelet hatálya az Szt. –ben meghatározott ellátások közül az alábbiakra terjed ki
a) lakásfenntartási támogatás
b) átmeneti szociális segély
c) temetési segély
d) aktív korúak ellátása
e) köztemetés
f) közgyógyellátás
g) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
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Eljárási rendelkezések
2. §
(1)

A szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmeket Lajosmizse Város
Polgármesteri Hivatal Felsılajosi Kirendeltségénél ( a továbbiakban : Hivatal) lehet
benyújtani.

(2)

A szociális ellátás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmezı és a vele
egy háztartásban együtt lakó közeli hozzátartozók jövedelmének igazolását. Ha a szociális
törvény másként nem rendelkezik, az igazolásnak
a) a havonta rendszeresen mérhetı jövedelmek esetén a kérelem beadását megelızı
havi jövedelmet
b) Az egyéb rendszeresen nem mérhetı jövedelmek esetén a kérelem beadását
megelızı 6 havi jövedelmet kell igazolni
c) A mezıgazdasági kistermelésbıl, illetve más szezonjellegő tevékenységbıl
származó jövedelmek vizsgálata esetén a Hivatal az a) - b) pontokban írtaktól
eltérhet. Ebben az esetben arra kell törekedni, hogy a kérelmezınek a kérelem
benyújtásakor fennálló jövedelmi viszonyai ismertek legyenek, de legfeljebb a
kérelem benyújtását megelızı 1 év jövedelme vizsgálható.

(3) Az Szt. 10.§. (1) bekezdése szerinti jövedelemnyilatkozatot a jelen rendelet 1. sz.
melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani.
(4)

A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a normatív lakásfenntartási
támogatással együttesen jelen rendelet 2 .sz. melléklete szerinti nyomtatványon lehet
benyújtani.

(5)

Az átmeneti segély iránti kérelmet jelen rendelet 3 sz. melléklete szerinti
nyomtatványon lehet benyújtani.

(6)

A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétıl számított 60 napon belül
a jelen rendelet 4 sz. melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani.
a) A kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeirıl - a segélyt kérı, vagy egy
háztartásban élı családtagja nevére - kiállított számlák eredeti példányát.
b) A számlákat a kérelmezı részére vissza kell adni, melyekre a megállapított segély
összegét - vagy a kérelem elutasításának tényét - illetve a határozat számát rá kell
vezetni.
c) Temetési segély a temetési költséget igazoló számla hiányában is - utólagos
bemutatási kötelezettség mellett - megállapítható.

(7)

A köztemetés iránti kérelmet a jelen rendelet 5. sz. melléklete szerinti nyomtatványon
lehet benyújtani

(8)

Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelmet a jelen rendelet 6 sz.
melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani
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Lakásfenntartási támogatás
3. §
(1) Felsılajos Község Önkormányzata ( a továbbiakban önkormányzat) helyi lakásfenntartási
támogatást biztosít a Szt. 38.§.(2) bekezdése szerinti normatív lakásfenntartási támogatás
kiegészítéseként. A támogatás igénylésre vonatkozó szabályok és a jogosultsági
feltételek azonosak a normatív támogatással.
(2) A támogatás összege a normatív lakásfenntartási támogatás mindenkori legkisebb
összegének 10 százaléka.
Átmeneti segély
4. §
(1) Az önkormányzat a rendkívüli élethelyzetbe került, idıszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdı személyek részére átmeneti segélyt biztosít, ha ennek hiánya
a rászorulónak életét, testi épségét veszélyezteti.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában létfenntartási gond, illetve rendkívüli élethelyzet
a) ha a kérelmezı önmaga és családja fenntartásáról más módon nem tud
gondoskodni és a kialakult helyzet életüket, testi épségüket veszélyezteti;
b) ha a kérelmezı alkalmanként jelentkezı többletkiadások, krízishelyzet, különösen
betegség, elemi kár, vagy egyéb, elıre nem látható esemény miatt saját és a
családjában élık létfenntartása veszélyeztetett.
(3) 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.
(4) Azon kérelmezı aki aktív korú , köteles a rendkívüli élethelyzet tényét igazolni. Az
igazolás módja lehet:
- betegség esetén orvosi igazolás
- munkanélküliség esetén az álláskeresés tényének igazolása (munkaügyi központ vagy
bármely munkaáltató által – 30 napnál nem régebben - kiállított igazolás, mely szerint
az igénylı részére munkát felajánlani nem tud.)
- elemi kár esetén bármely hivatalos szerv igazolása
(5) Az átmeneti segély összege 1000 Ft-tól 50. 000 Ft-ig terjedhet.
(6) A segély összegét ezen összeghatáron belül az alábbiak figyelembe vételével kell
megállapítani:
a) gyógyszertámogatásként:: a gyógyszernek a beteg által fizetendı térítési díja
b) egészségügyi szolgáltatásként: halaszthatatlan esetben a beteg által fizetendı
térítési díj
c) létfenntartási gond esetén: a rászoruló családtagok számától függıen az
alapvetı élelmiszerek (tej, kenyér, só, zsiradék stb.,) ára
d) egészségügyi intézménybe történı utazás esetén: a felmerült útiköltség
e) elemi kár esetén: a kérelmezı illetve a rászoruló családtagjai alapvetı
élelmiszerrel, illetve ruházattal való ellátása, lakhatási feltételeik biztosítása,
készpénz vagy természetbeni ellátás formájában történı biztosítása
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Temetési segély
5.§
(1) Az önkormányzat temetési segélyt állapít meg annak, aki a meghalt személy
eltemettetésérıl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra
kötelezett hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját illetve családja
létfenntartását veszélyezteti.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés mindenkori költségét a rendelet 7. sz. melléklete
tartalmazza.
(3) Temetési segély nem állapítható meg annak:
a) akinek a családjában az egy fıre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének háromszorosát,
b) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési
hozzájárulásban részesült.
(4) Ha az elhunyt személy bejelentett lakóhelye e települési önkormányzat közigazgatási
területén volt a haláleset idıpontjában, e rendelet temetési segélyre vonatkozó
rendelkezéseit megfelelıen kell alkalmazni, függetlenül az eltemettetı személy
lakhelyétıl, feltéve, hogy a temettetı temetési segélyben még nem részesült.
Aktív korúak ellátása
A közcélú munka
6. §
(1) Az önkormányzat az Szt. 36. §. szerinti közcélú munkát a Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulással kötött megállapodás szerint társulás útján szervezi meg.
(2) A közcélú munka keretében ellátandó helyi önkormányzati feladatok:
a) Takarítás: intézményeknél, önkormányzatnál
b) Kézbesítés: a hivatal leveleinek kézbesítése településen belül
c) Adminisztrátor: postázás elıkészítése, számítógépen adatrögzítés, iktatásra
iratok
elıkészítése,
adatgyőjtés,
adatfeldolgozás,
intézményeknél,
polgármesteri hivatalban
d) Konyhai kisegítı: intézményeknél
e) Gondnok, karbantartó: intézmények zavartalan mőködésének fenntartása,
intézményi karbantartásnál végezhetı segédmunkák, intézmények felújítása
f) Közterületi segédmunka: közterület takarítása, csapadékelvezetı árkok
karbantartása, külterületi csapadékelvezetı csatornák és tározók
karbantartása, főnyírás, gépi és kézi kaszálás, parlagfő irtás, sövénynyírás,
gallyazás, veszélyes fák kivágása, új facsemeték ültetése és gondozása,
települési belterületi-, és külterületi utak javítása, utak karbantartása,
padkázás, hó és síkosság mentesítés
g) vagyonvédelmi feladatok,
h) Szociális kisegítı munka, fıként házi gondozás és étkeztetés keretében
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A rendszeres szociális segély együttmőködési szabályai

7.§.
1) Az önkormányzat az Szt. 37/C. §. (1) bekezdése szerinti együttmőködés intézményi
feltételeirıl a Lajosmizse Város Önkormányzata által fenntartott Egészségügyi
Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Családsegítı Szolgálata ( a továbbiakban:
szolgálat) útján – megállapodás keretében gondoskodik.
2) A rendszeres szociális segélyre jogosult aktív korú személy az Szt. 37/C. §. (1)
bekezdése szerinti együttmőködési kötelezettségét a szolgálatnál köteles teljesíteni.
Az együttmőködési eljárás keretében :
a) a határozat kézhezvételét követı 15 napon belül a szolgálatnál
nyilvántartásba veteti magát,
programról
írásban
megállapodik
az
b) a
beilleszkedését
segítı
együttmőködésre kijelölt szervvel,
c) teljesíti a beilleszkedését segítı programban foglaltakat.
3) A szolgálat az együttmőködés ideje alatt
a) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló
határozatban megállapított határidı betartását, és annak megszegése esetén
megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá 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
program elkészítésének menetérıl, a programok típusairól, az együttmőködés
eljárási szabályairól,
c) a nyilvántartásba vételtıl számított hatvan napon belül a rendszeres szociális
segélyre jogosult személy bevonásával 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, illetve az éves értékelés
megküldésével tájékoztatja a jegyzıt a beilleszkedést segítı program
végrehajtásáról,
f) jelzi a jegyzınek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy
együttmőködési kötelezettségének nem tesz eleget,
g) a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet
4) A beilleszkedést segítı program az önkormányzattal együttmőködı személy szociális
helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjedhet
a) az együttmőködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra,
b) az együttmőködı személy számára elıírt, az egyéni képességeket fejlesztı
vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetıleg a
munkavégzésre történı felkészülést segítı programban való részvételre,

7

c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelı oktatásban, képzésben
történı részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az elsı
szakképesítés megszerzésére.
5) A beilleszkedési programba személyre szabottan kerülnek meghatározásra az
együttmőködés elemei, az annak keretében nyújtott szolgáltatások, illetve a segélyre
jogosult személy munkavállalással kapcsolatos kötelezettségei.
6) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a rendszeres
szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának
idıtartama alatt az együttmőködésre kijelölt szervvel fennálló együttmőködési
kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi.
7) Az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül, ha a rendszeres szociális
segélyben részesülı személy a segély folyósításának idıtartama alatt
a) kapcsolattartási kötelezettségének egy alkalommal nem tesz eleget, és a
mulasztását nem igazolja, vagy
b) a beilleszkedést segítı program keretében vállalt foglalkozást egy alkalommal
elmulasztja, és mulasztását nem igazolja, vagy
c) a segélyben részesülı foglalkoztatása esetén az alkalmi munkavállalói könyvet, a
tárgyhónapot követı hónap elsı munkanapján nem mutatja be.
8) Az együttmőködési kötelezettség súlyos megszegésének minısül, és a támogatásra
való jogosultságot meg kell szüntetni, ha a segélyezett
a) az Szt. 37/D. (1) bekezdésben meghatározottakat nem teljesíti, vagy
b) a kapcsolattartási kötelezettséget egymást követı három alkalommal
elmulasztja és mulasztását nem igazolja, vagy
c) a támogatásra való jogosultság vizsgálatakor, valamint a jogosultság
felülvizsgálatakor együttmőködési kötelezettségnek nem tesz eleget.
9) Ha a rendszeres szociális segélyt kérelmezı igényjogosult személy olyan szociális,
mentális, egészségügyi problémákkal küzd, amelyek miatt foglalkoztatása nem
lehetséges, intézményi gondoskodásra szorul. Ennek során a munkára való
felkészítése jelenti az együttmőködést, amelynek sikere esetén mód nyílik az
elhelyezkedésre. A szolgálat munkavégzésre felkészítı programokkal, életmódot
formáló csoportos foglalkozásokkal, képességek fejlesztésével, a krízishelyzetekben
adott segítséggel készíti fel az egyént a munkavégzésre.

Köztemetés
7. §
(1)A polgármester az Szt. 48.§. (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési
kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlõ körülmények
fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.
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(2)Különös méltánylást érdemlõ körülménynek minısül, ha
a) az eltemettetett személy hagyatéka a köztemetés költségét nem fedezi, és
b) az eltemettetésre köteles személy vagyontalan és jövedelme nem éri el az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.
Közgyógyellátás
8. §
Az önkormányzat a szociális törvényben felsorolt eseteken túl közgyógyellátási jogosultságot
biztosit 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.
Vegyes rendelkezések
9. §
(1) Az egyes szociális ellátások esetében a hatáskör gyakorlóját Felsılajos Község
Önkormányzata Képviselı-testületének a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló rendelete tartalmazza.
(2) A Hivatal házipénztára az e rendelet szerint megállapított rendszeres pénzbeli szociális
ellátásokat a jogerıs határozat alapján, minden hónap 5. napjáig a jogosultnak a
házipénztárból fizeti ki, vagy határozatban feltüntetett szervnek átutalja.
(3) Az átmeneti segélyt és a temetési segélyt a jogerıs határozat alapján a jogosult részére a
házipénztárból – készpénzben - azonnal kifizeti.
(4) Az ügyfél által fizetendı - gyógyszertámogatásként nyújtott átmeneti segély - összegét a
gyógyszert kiadó gyógyszertár részére számla ellenében átutalja.
(5) A köztemetés összegét a szolgáltató által benyújtott számla ellenében a házipénztárból
azonnal kifizeti.
(6) A természetben megállapított szociális támogatást 5 munkanapon belül a jogosult részére
ügyfélfogadási idıben teljesíti.
Záró rendelkezések
10. §
(1) E rendelet 2009. április 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszíti Felsılajos Község
Önkormányzata Képviselı- testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 2/2008.
(I.31.) rendelete.
Csordás László
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: ………………….

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
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1. sz. melléklet Felsılajos Község Önkormányzatának az egyes szociális ellátásokról szóló
……………………. rendeletéhez
JÖVEDELEMNYILATKOZAT
Az egyes szociális ellátásokról szóló rendelethez
A)

Személyi adatok

Az igénylı neve (leánykori név is):
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakóhelyének címe:
Telefonszáma:
E-mail címe:
A családban a nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a támogatást kérıvel közös
háztartásban élı közeli hozzátartozók száma: .............................................
A nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a támogatást kérıvel közös háztartásban élı, az egy
fıre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehetı közeli hozzátartozók adatai:
Név

Születési hely, idı

Anyja neve

házastársa,
élettársa
egyéb rokon
(akinek eltartásáról
gondoskodik)
gyermekei*

•

A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, a 25 évesnél fiatalabb önálló
keresettel nem rendelkezı nappali tagozaton egyetemi, fıiskolai tanulmányokat
folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg a testi,
érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyermek.
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B) Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai

A kérelmezı
jövedelme

A kérelmezıvel
közös háztartásban
élı házastárs
(élettárs) jövedelme

A kérelmezıvel közös
háztartásban élı egyéb rokon
jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítésébıl származó
jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb nyugdíjszerő
ellátások
5. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (különösen: GYED,
GYES, GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)
6. Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátás [a
szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III.
tv. 4. § (1) bek. i) pontja]
7. Föld bérbeadásából származó
jövedelem
8. Egyéb (különösen: kapott
tartás-, ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, kis összegő
kifizetések stb.)
9. Összes bruttó
jövedelem
10. Személyi jövedelemadó vagy
elıleg összege
11. Egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulék összege
12. Munkavállalói járulék
összege
13. A család összes nettó
jövedelme 9-(10+11+12)
14. A család összes nettó
jövedelmét csökkentı tényezık
(tartásdíj összege)

Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft(hó.
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Felsılajos, …………….év………………hó………………..nap
………………………
aláírás
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2. sz. melléklet Felsılajos Község Önkormányzatának az egyes szociális ellátásokról szóló
………………. rendeletéhez
Kérelem – nyilatkozat
lakásfenntartási támogatás megállapításához
Alulírott kérelemmel fordulok Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal Felsılajosi Kirendeltségéhez,
normatív jogcímő valamint helyi lakásfenntartási támogatás megállapítása tárgyában.

Az igénylı rendszeres havi jövedelmének
Az igénylı neve (leánykori név is):
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakóhelyének címe:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

□□□□□□□□□

forrása: …………………………………………………………………………
összege:………………………………………………………………………..
A jelenlegi lakás használatának jogcíme:*
- tulajdonos
- bérlı
- haszonélvezı
- szívességi lakáshasználó
- egyéb:………………….

Név

A kérelmezıvel egy háztartásban élık adatai:
Születési
rokonsági
foglalkozása
ideje
foka

jövedelme

1
2
3
4
A családban az egy fıre jutó rendszeres havi jövedelem: …………………….Ft
A fenntartott lakás nagyága: ………………………………….. m2
A háztartásában elırefizetıs gáz- vagy áramfogyasztást mérı készülék
felszerelésre került
nem került felszerelésre.*
Kérelmemhez mellékelem továbbá a saját és hozzátartozóim jövedelmét igazoló okiratokat.
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
* A megfelelı rész aláhúzandó
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3. sz. melléklet Felsılajos Község Önkormányzatának az egyes szociális ellátásokról szóló
………………………. rendeletéhez
Kérelem - nyilatkozat
átmeneti szociális segélyhez
Az igénylı neve (leánykori név is):
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakóhelyének címe:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Alulírott kérelemmel fordulok Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal Felsıalajosi
Kirendeltségéhez, átmeneti szociális segély megállapítása tárgyában.
Az igénylı rendszeres havi jövedelmének
a) forrása: ……………………………………………………………………
b) összege:………………………………………………………………………..
A kérelmezıvel egy háztartásban élık adatai:
Név
Születési
rokonsági
foglalkozása
jövedelme
ideje
foka
1
2
3
4
5
6
A családban az egy fıre jutó rendszeres havi jövedelem: …………………….Ft
A kérelem rövid indokolása:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Kérelmemhez mellékelem a saját és hozzátartozóim jövedelmét igazoló okiratokat.
Aktív korú ( 18-62 év közötti , nyugellátásban , nyugdíjszerő ellátásban, vagy gyermekgondozás címén
ellátásban nem részesülı személyek ) esetében a kérelemhez mellékelni kell a rendkívüli élethelyzetez igazoló
okiratot. (betegség esetén orvosi igazolás, munkanélküliség esetén az álláskeresés tényének igazolása
(munkaügyi központ vagy bármely munkaáltató által – 30 napnál nem régebben - kiállított igazolás, mely szerint
az igénylı részére munkát felajánlani nem tud, elemi kár esetén bármely hivatalos szerv igazolása )
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
* A megfelelı rész aláhúzandó
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4. sz. melléklet Felsılajos Község Önkormányzatának az egyes szociális ellátásokról szóló
………………………. rendeletéhez

Kérelem - nyilatkozat
temetési segélyhez
Az igénylı neve (leánykori név is):
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakóhelyének címe:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Alulírott kérelemmel fordulok Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal Felsılajosi
Kirendeltségéhez, temetési segély megállapítása tárgyában. Kijelentem, hogy a temetési
költségek viselés saját, illetve családom létfenntartását veszélyezteti.
Az eltemettetett személy:
Neve:
Születési helye, ideje:
Elhalálozás helye, ideje:
Az igénylı rendszeres havi jövedelmének
a) forrása: …………………………………………………………………………
a) összege:………………………………………………………………………..
A kérelmezıvel egy háztartásban élık adatai:
Név
Születési
rokonsági
foglalkozása
jövedelme
ideje
foka
1
2
3
4
A családban az egy fıre jutó rendszeres havi jövedelem: …………………….Ft
Kérelmemhez mellékelem a saját és hozzátartozóim jövedelmét igazoló okiratokat, és a
temetési számlákat.
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
* A megfelelı rész aláhúzandó
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5 sz. melléklet Felsılajos Község Önkormányzatának az egyes szociális ellátásokról szóló
……………………….rendeletéhez
Kérelem - nyilatkozat
köztemetéshez
Az igénylı neve (leánykori név is):
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakóhelyének címe:
Az elhalt hozzátartozóhoz való rokonsági foka
Telefonszáma:
E-mail címe:
Alulírott kérelemmel fordulok Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal Felsılajosi
Kirendeltségéhez, az alábbiakban megjelölt elhalálozott hozzátartozóm közköltségen történı
eltemettetésének tárgyában. Kijelentem, hogy az elhunyt eltemettetésérıl gondoskodni nem
áll módomban.
Az elhalt neve:
Születési helye, ideje:
Utolsó bejelentett lakóhelye:
Elhalálozásának idıpontja:
Tudomásom szerint az elhaltnak más eltemettetésre köteles hozzátartozója (a megfelelı rész
aláhúzandó)
van nincs
Amennyiben igen:
A hozzátartozó neve:

Lakcíme

Az kérelmezı rendszeres havi jövedelmének
forrása: ………………………………………………………………
összege:………………………………………………………………….

Név

A kérelmezıvel egy háztartásban élık adatai:
Születési ideje
az elhalthoz
való rokonsági
foka

jövedelme

1
2
3
4
A családban az egy fıre jutó rendszeres havi jövedelem: …………………….Ft
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Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy tudomásom szerint az elhalt
ingatlan vagyonnal
rendelkezett

-

nem rendelkezett

Amennyiben rendelkezett, az ingatlan adatai:
Sorszám

Címe

Hrsz

fekvése

Mővelési Területe
AK
ága
Ha m2 K
f

Szerzés
jogcíme

Tulajdoni
Hánya
d

1
2
3

Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy tudomásom szerint az elhalt ingó
vagyonnal
rendelkezett

-

nem rendelkezett

Amennyiben rendelkezett, az ingóság adatai:
Sorszám
1
2
3

Mennyisége

Megnevezése

Kérelmemhez mellékelem a saját és hozzátartozóim jövedelmét igazoló okiratokat.
Egyéb:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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
* A megfelelı rész aláhúzandó
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6 sz. melléklet Felsılajos Község Önkormányzatának az egyes szociális ellátásokról szóló
…………………………….. rendeletéhez

Kérelem - nyilatkozat
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához
Az igénylı neve (leánykori név is):
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakóhelyének címe:
Adószáma :
Telefonszáma:
E-mail címe:
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

□□□□□□□□□

Alulírott kérelemmel fordulok Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal Felsılajosi
Kirendeltségéhez, járulékfizetés alapjának igazolása tárgyában.
Az igénylı rendszeres havi jövedelmének
forrása: …………………………………………………………………………
összege:………………………………………………………………………..
A nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a támogatást kérıvel közös háztartásban élı, az egy
fıre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehetı közeli hozzátartozók adatai:
Név
Születési hely, idı
Anyja neve
házastársa,
élettársa
egyéb rokon
(akinek eltartásáról
gondoskodik)
gyermekei*
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•

A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, a 25 évesnél fiatalabb önálló
keresettel nem rendelkezı nappali tagozaton egyetemi, fıiskolai tanulmányokat
folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg a testi,
érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyermek.

A családban az egy fıre jutó rendszeres havi jövedelem: …………………….Ft
Kérelemhez csatolni kell:
-

A kérelmezı és vele együtt élı családtag – a kérelem benyújtását megelızı hónap –
nyugdíjszelvényét, vagy munkabér esetén a kérelem benyújtását megelızı három havi
jövedelemigazolását, vállalkozó esetén az elızı évi adóbevallás másolatát alkalmi
munka vállalása esetén abból származó jövedelemnyilatkozatát, illetve alkalmi
munkavállalói könyvét, 1 évre vonatkozó ösztöndíj igazolást.

-

EGYÉB JÖVEDELMEKRİL: (GYES, GYED, GYET, családi pótlék, tartásdíj,
nyugdíjszerő ellátás, árvaellátás, rendszeres szociális ellátás, stb.) igazoló szelvényt
kell csatolni!

-

vagyonnyilatkozatot

Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága
útján - ellenırizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történı
felhasználásához.

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
* A megfelelı rész aláhúzandó
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7. sz. melléklet Felsılajos Község Önkormányzatának az egyes szociális ellátásokról szóló
…………………… . rendeletéhez
A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége

Temetés típusa

Legolcsóbb költség
A megjelölt árak az ÁFA-T
tartalmazzák.

hagyományos (koporsós) temetés

209.991

hamvasztásos temetés

184.992
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