
Mátételke Község önkormányzat Képviselő_testületének
5/20 1 5.(II. 1 8.) önkor mányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabá|yozásárő|

Mátételke Község önkormányzatánakKépviselő-testülete a szociális igazgatásrŐl és szociális

ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (1) bekezdésében,32. § (3) bekezdésében,45. § (1)

bekezdésében,48. § (4) bekezdésében,60. § (4) bekezdésében,62. § (2) bekezdésében,92" §
(1) bekezdés a; pontjában és (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés

d)-és g) pontjában ioglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzataíről

sza1a 1nít óvi CLXxxx. törvény 13, § (1) 8a. pontjában meghatélrozott feladatkörében

eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLIILÁNOS RENDELKEZESEK

1. A rendelet célja

1.§

A rendelet célja, hogy meghatározza Mátéte\ke Község Önkormányzata által biztosított
szociális ellátásokat, az ellátásokra való jogosultság feltételeit, az ellttások megállapításának,
folyósításának, felhasználásának és kifizetésének szabáIyait, az eljárási szabályokat, valamint
az igény érvényesíté s gar anciáít.

2. A rendelet hatálya

2.§

A rendelet hatáIya kiterjed a mátételki lakóhellyel vagy hrtőzkodási hellyel rendelkezŐ, a

szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a7 . § -ban meghatározott személyekre"

3. Ertelmező rendelkezések

3.§

A rendel et a|kalmazáséh an
1. család: azSzt.4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti család,

2. egyedüláIlő: az Szt. 4.§ (1) bekezdés 1) pontjában meghatározott személy,
3. egyedüléIő: az Szt. 4.§(1) bekezdés e) pontjában meghatározott személy,



4. gyermek: a polgári Törvénykönyvről szőIő 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

2:10 § -a szerinti kiskoru,
5. jovedelemi aZSzt.4, § (1) bekezdés a) pontja szerinti jövedelem,

6. vagyon: azSzt,4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyon,

7 .hűaftás,. az Szt.4. § (1) bekezdés f) pontja szerinti személyek közössége

8.hozzitartoző: aPtk.-8:1.§ (1) bekezdés 2.pontjábanmeghatározott személy

4. Általános eljárási rendelkezések

4.§

(1) A szociális ellátás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített igénylŐlapon lehet

üenyújtani a Bácsalmási Közös önkormányzati Hivatal Mátételki Kirendeltsége (a

továbbiakban: Hivatal) szociális ngyintézőjénél. A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell

a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát. A rendkívtili telePÜlési

táÁogatás irántikérelem nyómtatványt a rendelet 1. melléklete, a lakhatási támogatás iránti

kórelÓm és az ahhoz kapcsolódó vagyonnyilatkozat nyomtatványt a rendelet2. melléklete, a

munkabérből származő jövedelmek igazo\ására vonatkozó nyomtatványt a rendelet 3.

me 1 1 ékl ete tattalmazza.

(2) A jövedelemigazolásra elfogadható okmány vagy annak másolata

a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltatő áItaI kiállított (1) bekezdósben

me ghatár ozott j övedelemi gazo lás nyomtatvány,
b) áunkanélküli ellátás esetén az illetékes munkaügyi központ áItaIkiállítottigazolás,
cj nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv áItaI tárgyévre kiadott

nyugdíjösszesítő és nyugdíjszelvény vagy nyugdíjösszesítő és bankszámlakivonat,
d; ostermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum, vagy az áIlami adóhatóság áItaI Iezétrt

adóévről kiállított igazolás,
e) vállalkozásbő| származő jövedelem esetén \ezárt adóévről az állami adóhatóság által

kiadott igazolás, a le nem zát időszal<ra vonatkozóan könyvelőí lgazo|ás vagy aváIla|koző
nyílatkozata,
f1 tartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tarlásdíj összegét igazo\Ő postai szelvénY,

bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának

nyilatkozata,
g) ösztöndíjról a közép-, vagy felsőoktatási intézmény áItal kiállÍtott igazolás,

bankszámlakivonat vagy az utalást igazolő elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott

adattartalom.
h) az a)-g) pontba nemtartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelŐ igazolás.

(3) A kérelemhez csatolni kell
a) a gyermek elhelyezése valamint gyámrendelés tárgyéban hozott bírósági, illetve

gyámháiósági dontést, továbbá a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi

éilarasrot szőIő I49l1997, (IX.10.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésében meghatározott
jegyzőkönyvet,
bI 30 napnál nem régebbi igazoIást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem

rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulÓi

vagy hallgatói j o gviszo ny ár őI.



(a) Ha a kérelemhez csatolandó okmányok vagy igazolások

a) nem állnak rendelkezésre,
Űlbeszerzése nehézségekbe ütközik vagy hosszabb időt vesz igénybe,

éá a sürgős intézkedé-s szükségess ége áll fenn, mert a késedelem emberi életet, egészséget

vagy tesii épséget veszéIyeztetie, a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában, Írásban tett

nyilatkozata is elfo gadható.

(5) Nincs szükség igazoIásta azon

nyi lvántar1 ás áb an fe 1 1 e lhető ek.

adatok tekintetében, melyek az eljáró hatóság

(6) A Hivatal a kérelmez ő áItal közölt adatokat, tényeket és a szociális helYzetót helYszíni

ellenőrzés során ellenőrizheti.

5.§

(1) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátások megtérítése esetén az Szt. 17. §-ában

foglaltakat kell alkalmazni.

6.§

A képviselő-testület á|tal átruházott hatáskörben a polgármester, mint ÖnkormánYzatihatősági
jogkörben eljárő első fokú közigazgatási hatóság dönt:

a) települési támogatás, vagy
b) rendkívüli települési támogatás, vagy
c) köztemetés megállap ításárőI, v agy

o a jogosulatlánul és rosszhiszeműen felvett települési támogatás megtérítéséról,

megtérítésének elengedéséről vagy részletekben történő megfizetéséről,vagy
e) pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön megállapításáról.

7.§

(1) A megállapított pénzbeli szociális ellátás kifizetése a (2)-(3) bekezdés kivételével a

Hivatal hází p énztáráb ó 1 történik.

(2) A j ogosult kérelmó re a pénzbeli szociális ellatás az áItala megjelölt pénzintézetnél vezetett

b ank s záml áj ár a uta|hatő .

(3) postai úton kell folyósítani az pénzbeli szociális ellátást, ha a jogosult személyes

megjelenését akadályozó körülmény miatt a postai úton történő folyósítást kifejezetten kéri.
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5. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokra vonatkozó
általános rendelkezések

8.§

(í) Az önkormány zat a szociálisan rászoruló személyek részére a következő ellátásokat

biztosítja:
a) települési támogatás
b) rendkívüli települési támogatás
c) köztemetés

(2) P énzb eli e 1 l átás ként b tzto sitj a a te l epül é s i tám o gatást.

(3) Természetbeli ellátásként biztosítja a köztemetést.
(+; renzueti és természetbeli ellátásként biztosítja a rendkívüli települési támogatást.

6. Települési támogatás

9. §.

(1) Az önkormányzat a \a!<hatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési

iámogatást (a továbbiakban: lakhatási támogatás) nyújt a 2. §-ban felsorolt személyek részéte,

amennyiben a településen életvitelszerűen tartózkodnak.

(2) A lakhatási támogatás a villanyáram-, a viz- és a gázfogyasztás díja, a tizelŐanyag

megvásárlá sához nyúj tott támo gatás.

(3) Az ö nko rmány zat a támo gatást p énzbe li e l l átás f or máj (h an nyúj tj a.

(4) 2500 .- Ft havi támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztulásában az egy fore
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

230%o-át, és aháztartás tagiai egyikének sincs vagyona.

(5) 4000,- Ft havi támogatásra jogosult az a személy, akinek aháztafiásában az egy főre jutó

havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200

%o-át, és aháztartás tagai egyiknek sincs vagyona.

(6) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak áIlapíthatő meg, fi,iggetlenÜl a

lakásban élő személyek ésháztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet,

az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(7) A kérelmezőt atámogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg, és a

támogatást 6 hónapra kell megállapítani.

(8) Ha a támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama

alatt megváltoiik, vagy ajogosult meghal, a váItozás, illetve a haláleset hőnapjara járő



támogatást az önkormányzatteljes összegben folyósítja, de atámogatás további folYÓsítását

meg kell szüntetni.

7. Rendkívüli települési támogatás

10.§

(1) Rendkívüli települési támogatást kell nyújtani annak, aki

a) önmaga vagy családja létfennt artásárőI az önkorm ányzat anyagi támogatása nélkÜl nem tud

gondoskodni, vagy
b) előre nem várt többletkiadások, vagy
c) gyermeke hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul,

(2) Megállapítható a rendkívüli településitámogatás, ha a kérelmező családjában az egy főre

;"Ío rruui jövedelem az őregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 oÁ,át, egYedÜl

élő kérelmező esetében a230 oÁ-átnem haladja meg.

(3) Rendkívüli települési támogatást különösen
a) a családot ér1 elemi kár esetén,

b ) e ltemetteté s kö lts é g elhe z v a|ő ho zzáj fu ulásho z,

c) létfenntarlási gondok enyhítéséhez,
d) gyó gyszerkö ltsé g vi sel é sének tárno gatásához,

e) várandós anya gyermekének megtartása érdekében,

f) nevelésbe vett gyermekkel való kapcsolattartás elősegítéséhez,
g) a gyermek gyógykeze|ésére,
ú; u gy.rroek iskoláztatási, óvodai nevelésével összeftiggő kiadásokra

igényelhető.

(4) A rendkívüli települési támogatás esetenkénti összege a (3) bekezdés

a) a) pontja esetén legfeljebb 50000 Ft
b) b) pontja esetén 10000 Ft
c) c)-í) pontja esetén legfeljebb 6000 Ft
d) g)-h) pontja esetén legfeljebb gyermekenként 2000 Ft

) Áz )-d) pontokban nem szereplő egyéb, létfenntartást veszélyeztető körülmény esetén

legfeljebb 6000 Ft

(5) Elhunlt személy eltemettetésének költségeihez valő hozzájfuulás céljábÓl az rendkívüli

teíeprilési támogatás iránti kérelmet az eltemettetésről gondoskodó személy nyújthatja be a

Hivatalhoz.

(6) Létfenntartást súlyosan veszélyeztető körülmény fennállása esetén a ktizishelyzet
elhárítása érdekében a kérelmező és családia jövedelmi és vagyoni viszonyaitól fiiggetlenül is

nyújtható rendkívüli települési támogatás, melynek összege legfeljebb 50.000.- Ft.

(]) Létfenntartást súlyosan veszélyeztető körülmény különösen: elemi kát, haláleset,

j övedelem tartós hiány a,

(s) Az rendkívüli települési támogatás iránti kérelem benyújtásakor

a) a gyógyszerköltséget a gyógyszeftár igazolásával,



b) az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét háziorvosi, vagy az érintett egészségügyi

szolgáLtatőigazolrásával,
c) az elha!álozást halotti anyakönyvi kivonattal,

d) az elhunyt személy eltemetteiését a temetés költségeiről a támogatást kérelmező nevére

kiállított szám|ák eredeti példányával,
e) a tanulói, hallgatói jogviszonyt az oktatási irtézmény igazo|ásával,

f) avárandóságot orvosi igazolással vagy terhességi kiskönywel
g) az illetékes munkaugli központtui-torté.rő együttműködést a munkaügyi központ által

kiadott igazolással
kell bizonyítani.

(9) A rendkívüli települési támogatás felhasználásáról a jogosult tészére elszámolási

kótelezettség írható elő. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a kÖvetkező

segélykérelem elutasításra kerül.

(10) A rendkívüli települési támogatás természetben is nyújthatÓ, kÜlÖnÖsen

élelmiszerc somag, túzifa formáj ában,

(11) Rendkívüli települési támogatás pénzíntézeti tevékenységnek nem minősÜlŐ

kamatmentes kölcsön fórmájában is nyújtható, és összege nem lehet magasabb a mindenkori

öregségi nyugdíjminimum háromszorosánál. A kamatmentes kölcsönrŐl a polgármester

melattapoaa.i k-ot, mely tartalmazza a támogatás nyújtásának és felhaszná|ásának cé|ját,

ossiegéi, avisszaflzetés feltételeit, a kölcsön késedelmes fizetése estén a behajtás módját.

8. Köztemetés

11.§

(1) A köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesítenikeII azt az e|temettetésre köteles

személyt, akinek a családjábaft az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének I00 %o-át, egyedtil élő személy esetében a |50 %o-

át.

(2) 
^köztemetés 

költségei 50 %o-ának erejéig mentesülhet a költségek megtérítése a|ŐI az az

eliemettetésre köteles szémély, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja

meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200 Yo-éí,, egyedül élŐ személY

esetén 250 %-át.

(3) A temetési költségek megtérítésére köteles személy részére maximum tizenkét havi

r észletfizeté si lehető sé g bizto sítható.

() Az első részlet visszaftzetésének határideje a ftsz|etftzetést megállapító hatétrozatjogerőre

emelkedését követő hónap 15. napja.



III. FEJEZET
SZEMELYES GONDOSKODÁST NYúJTó nrlÁrÁsox

9. Az önkormán y zat által szeméIyes gondoskodást nyúj tó ellátások

12.§

Mátételke Község önkormány zata a személyes gondoskodás keretében az aléhbi alaPellátási

szolgáltatásokat nyúj tj a:

a) étkeztetés,
b) htzi se gítsé gnyúj tást bizto sítj a,

c) falugondnoki szolgálat.

1,0. Etkeztetés

13.§

(1) Az étkeztetés szociális rászorultságánakfeltétele, hogy a kérelmező jÖvedelme,

a.) családj éhan az egy főre jutó havi jövedelem a öregségi nyugdíj minimum

mindenkori legkisebb összegének I50 oÁ-át,

b.) egyedül élÓ esetén a mindenkori öregségi nyugdíj minimum mindenkori legkisebb

összegének 200 %o-át nem haladja meg
(2) Az étkez?sért fizetendő intézményi térítési dtlat a képviselŐ-testÜlet kÜlÖn rendeletben

szabáIyozza.

tl,. Házi segítségnyúj tás

14.§

(D Hazi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról az tdős személyekrŐl, akik

otihonukban önmaguk ellátásáíől sqát erőből nem képesek és róluk nem gondoskodik senki,

(2) Hilzi se gítsé gnyúj tás keretéb en kell gondo sko dni :

a.) alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzéséről,
b.) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és

körülményeinek megtartásában való közreműködésről,
c.) veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve

segítségnyújtásról.

(2) A házi segítségnyújtási feladatokat 2008. május hó 1 napjátÓl társulási formában a

Felsőszentiváni Szociális Intézmény látj a el.

1akókörnyezete higiéniás

azok elhárításában való



12. Falugondnoki szolgálat

15.§

(1) Mátételke község önkormányzata a településen élők részére aZ Szt, 60, §_ában

io glaltaknak me gfelelően falugondnoki szol gálatot működtet.

(2) A falugondnoki szolgáIat keretében ellátandó alapellátási feladatok kÖrét, egyéb

szo|gá|tatásifeladatokatkülönrendeletszabályozza,

Iv. FEJEZET

znnÓ RENDELKEZESEK

13. Hatályba lépés

16.§

E rendelet 201,5. március 1-jén lép hatáIyba.

t4. Hatá|yon kívül helyezés

17.§

HaráIyát veszti

$ azégyes szociális ellátások helyi szabáIyozásárőI szőIő 1912013.(XII.30) rendelet,

bi ur-égy", szociális ellátások helyi szabá|yozásáről szőlő 19|20I3.(XII.30) rendelet

módosításáról szóló 7 l 201, 4 .(IY. 29.) rendelet.

Mátételke, 2015. febrlár I'I.

lt -

. i..\i,., r,,t(*,;

Nagy Noémi

Záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2015, február 18.-n

]egyZo

,vW
PatoÖ§kai Ibolya

jegyző



1. me|léklet a5l20I5.(IL 18.) önkormányzati rendelethez

rnnnlnivt

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt

Alulírott kérem, hogy részemre/ gyermekeim jogán rendkívÜli telePÜlési támogatást

szíveskedj en megállapítani.

1. Személyi adatok:
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1, 1.2, Születési neve:.

1.1.3. Anyja neve: ..,...,.,

1 .1.4, Születés helye, ideje (év, hó, nap):

1,1.5. Lakóhelye: . ,irányitőszám..,....,....... ""település

utca/útltér házszám

I.L1,Tartőzkodási helye: ,.irányitőszám "",település

utca/űtltér házszám

1. 1.7. Társadalombinosítási Azonosító Jele:

1. 1 .8. Állampolgársága:

1.1.9. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.1.10. EU kék káIqával rendelkező, vagy
1.1.1 1, bevándorolt/letelepedett, vagy
1 .Ll2. menekült/o1ta|mazottlhontalan.

1.2. Kérelmező családjában élő közeli hozzátaftoző személyek adatai(házastárs, élettárs, eltartott

gyermek)

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve Társadalombiztosít
ásiAzonosító

Jele

1

2.

3.

4.

5.

6.

1.



. Kérelem indokai:
2.1. Sajátjogon

2,1.1. Elemi kár:,..

2.I .2. E|temettetési költségek: .

2.1.3 . Létfenntartási gondok: .

2.r,4. Győgyszer költség:.,. ... .

2.| .5 . Y árandós anya gyermekének megtartása érdekében:,,,,,,

2.1.6. Nevelésbe vett gyermekkel való kapcsolattartás elősegítéséh eZ:. ,..

2,2. Gyermek/ gyermekek jogán

2,2.| . Betegség, gyógykezeltetés .

2.2.2,. Gyermek iskoláaatási, Óvodai nevelésével összefiiggő kiadásokra:.

2.2.3. Akérelmező családjában élő kiskorú eltartott gyermek/ gyermekek adatai, akire a támogatást

igényli:

születési he

3. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozők havi jÖvedelme forintban:

A. B. C.

A jövedelem típusa kérelmező A kérelmezővel közös családjában élő közeli
hozzátartozők

1 Munkaviszonyból és más

foglalkoztatási
j ogviszonybóI származó
ebbőt: közfoglalkoztatásból szárunaző

2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más

önálló tevékenységből származő

T ápp énz, gyerm ek gondo zás i
támogatások

4. Nyugel|átás és egyéb nyugdíjszeni
rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat, járási hivatal és

munkaügyi szervek által folyósított
ellátások

6. Egyéb jövedelem

1. Összes iövedelem



A családb an az l főre jutó jövedelem , " " " "Ft,

4. Egyéb nyilatkozatok:
4.1. Felelósségem tudatában kijelentem, hogy

a) életvitels r"Íű"na lakóhelyeá enlata*őzkődási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhűzandŐ),

b) akőzö|tadatok a valóságnak megfelelnek,

4.2.Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális

igazgatásrő|és szociális ellátióokról sző|ő 1,993,éviIIL tórvény 10. § (7) bekezdése alaPján a szociális

n'uta."t ti,t gyakorló szerv _ a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező

adőigazgatősága útj án - ellenörizheti.
+.l Éo|nalarúok 

-a 
kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő

felhasználásához.
4,4. Kérelmemnek mindenben helyt adó döntés esetén fellebbezési jogomról lemondok.

Kelt: ,......... év ..,........... hó ....,....,,. nap

kérelmező aláirása



2. melléklet a 5 l 20 I 5 .(X. l 8.) önkorm ány zati rendelethez

KERELEM
a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható telePÜlési

támogatás iránt

l. Személyi adatok

1.1 . A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.2. Születési neve:

1,1.3. Anyja neve: .....,...

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap):

1.1.5. Lakóhelye: . ...irányitőszám "..........,. ", település

utcalűt/tér ...,,...házszám ......... épület/lépcsőház.,,....,.,,.. emelet, ajtó

1, i.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

1, 1 .8. Állampolgársága:

1 . 1 .9. Telefo nszám (nem kötelező megadni) : .........,....,..

l,1,10. E-mail cím (nem kötelező megadni):

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

l ,2.I. szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
L2.2, EU kék káftyával rendelkező, vagy
I.2.3, bevándorolVletelepedett, yagy

I.2,4, menekült/olt almazott/hontalan.

1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: .... fő.

kérelmező háztartásáb an é lők szemé l
Társadalombiztosít

ási Azonosító
.Iele

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

2. Jövedelmi adatok



A kérelmező, valamint a

forintban:
vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme

clme:

alapterülete:,..,,...... 
^2,

Aháztartásban élők 1főre jutó havi jövedelme: . ........Ft.

3. Vagyonnyilatkozat a kérelmező és a családjában élő közelihozzátartozőkvagyonáról:

]] iii]:::]::::;",fi:::"J,*::::: i:::: :]::l] l1]ll] 
,xrn",::*:] ,ffi

alapterülete: -2, ,ululdo.,i hányad: a szerzés ideje: ................ év

3,1.1. Becsült forgalmi érték:* ..................... Ft

3.1.2. Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aléllízandő)

j1,'i]]:::]:::i,.;;,-J:;;,"::]:]::", :::1 :]l* ]:::: :Tn.",::::::, :,il:"

alapterülete: .2, ,ulu.ldo.ri hányad: a szerzés ideje: .....,....,......,..,....,.. év

3.2.1.Becsült forgalmi érlék:* ,.,.,........,.,..... Ft

3.3. Egyéb, nem lakás cé|jára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése

(zártkerti építmény, műhely, izlet, műterem, rendelő, garázs stb.):

város,/község ...... útlutca ,........,.......... hsz.

tulajdoni hányad: aszerzés ideje: ............,... év

3.3.1.BecsüIt forgalmi érték:* ...........,....,.... Ft

3.4. Termőfoldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:

város,4<özség

szerzés ideje: ...,...,...,..,. év

3.4. 1.Becsült forgalmi érték: x

clme:

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozők havi jÖvedelme forintban:

C.A. R.

A jövedelem típusa kérelmező A kérelmezővel közös családjában élő közeli
hozzátartozők

Munkaviszonyból és más

foglalkoztatási
j ogviszonybóI származő
ebből: közfoglalkoáatásbóI származó

2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más

önálló tevékenységből származő

3. T áppénz, gyermekgondozási
támogatások

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzaí, járási hivatal és

munkaügyi szervek által folyósított
ellátások

6. Egyéb jövedelem

7. Összes jövedelem

Ft



3.5. Gépjármű: '
,) személygépkocsi:

rendszám

típus

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .,.,........, Becsült forgalmi érték:**

Ft

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:

típus............ """ rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ....,........ Becsült forgalmi érték:**

Ft

(Ha a kérelmező vagl bármely családtagja bármely vaglontárból egtnél többel rendelkezik, akkor a

iag,,onnyilatkozat .ngfaaa pontját a vag,lontárglak számáyal eglezően kell ,kitölteni, Ha a

,S,oniyilatkozatban filtüntetett vaglon nn^ Űg,ororirág területén van, a forgalmi értéket a vaglon helYe

szerinti állam hivqtalos pénznemében is fel kell tüntetni,
* Becsült forgalmi értéiként az ingatlannak a településen szokásos foryllmi értékét kell fekantetni,
** Becsafufűgalmi értéken ajármű kora és állapota szerinti értéket kellfeltüntetni. )

4. Nyilatkozatok

4.L Atámogatást a.) vi llanyáram szolgáItatás kö lts é geihez

gázszolgáItatás kö ltsé geihez

c.) tüzelőany ag v ásárláséútoz

kérem. (aIéú^nzással törlénik a me gfel elő v áIasz kij el ö lé se. )

4.2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a)* életvitelsierűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelŐ tész

aláhűzandő),
b) aközöIt adatok a valóságnak megfelelnek.

4.3. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapjána
,io.iah, hatáskört gyakorló szerv a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskönel és

illetékessé ggel rendelk ező adőigazgatősága űtlán - ellenőrizheti.

4.4.Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő

felhasználáséltoz.

Dátum:

b.)

A kérelmező aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak
rendelkezik."

a háztartás nagykoru tagj ainak aláirása

megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel 1sabban az esetben kell



3. melléklet a 5 l20 I 5 .(IL 1 8.) önkorm ányzati rendelethez

IGAZoLAS

Igazoljuk, hogy . .. ", (név) " " "(születési név)

......,(születési hely, idő) .. """"(an,)

Csikéria, .. utca szám a|atti lakos " " " " "év

hó .,.. ...... napjától vállalatunk dolgozója.

Általam az a|ábbiakban igazolt jövedelem közfoglalkoztatásbő1 származtk*', igen - nem (*A

me gfelelő r ész a|áhűzandő .)

20,,..... év .... ....... havi nettó munkabére: " """, Ft/hó

Munkáltatótól kapott utolsó 12 havi egyéb nettó juttatás havi átlaga: . . . . " " """"Ft/hó

Munkabérét ......Ft/hóösszegűgyermektartásdíjterheli,

munkáltató


