
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II. 26.) önkormányzati
rendelete

a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

Jászágó  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Törvény
(továbbiakban Szt.) 132.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1)  bekezdés  a)  pontjában,  Magyarország  helyi  önkormányzatairól szóló  2011.  évi  CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában, valamint az Szt. 10.§ (1) bekezdésében, a 25.§ (3) bekezdés
b) pontjában, a 26.§-ában, a 32.§ (3) bekezdésében, a 45.§-ában, a 48.§-ában és a 134/E.§-ában
meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól
a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1.§

A rendelet célja, hogy a Szt. alapján a helyi sajátosságoknak megfelelően szabályozza a szociális
ellátások formáit,  a  szociális  ellátásokra való  jogosultság feltételeit,  szervezeti kereteit,  továbbá
folyósításuk és ellenőrzésük rendszerét.

A rendelet hatálya

2.§

A rendelet  hatálya  Jászágó  község  közigazgatási területén a Szt.  vonatkozó  rendelkezéseiben
meghatározott személyekre terjed ki.

II. FEJEZET

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

3.§

(1) A szociális  rászorultságtól függő ellátások iránti kérelmeket  a  Jászfelsőszentgyörgyi Közös
Önkormányzati  Hivatal  Jászágói  Kirendeltségnél  (továbbiakban  Hivatal) kell  benyújtani  az  1.
melléklet alapján.

(2)  A Szt.-ben és  az  e  rendeletben szabályozott  ellátások iránti  igényeket  folyamatosan lehet
benyújtani.



(3) A kérelmező köteles – az elemi kárra vonatkozó rendkívüli települési támogatás megállapítása
kivételével  –  minden  ellátási  forma  megállapítása  iránti  kérelméhez  csatolni  a  pénzbeli  és
természetbeni  szociális  ellátások  igénylésének  és  megállapításának,  valamint  folyósításának
részletes  szabályairól  szóló  63/2006.  (III.27)  Kormányrendelet  (továbbiakban  kormányrendelet)
szerinti igazolásokat az alábbiak szerint:

a. havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap 
jövedelméről szóló igazolást (munkabér-igazolás, stb.),

b. a munkaügyi kirendeltség vagy a járási hivatal által folyósított ellátások esetén az ellátást 
megállapító határozat másolatát és a kérelem benyújtását megelőző kifizetési hó kifizetési 
csekkjét vagy bankszámlakivonatát,

c. a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását a nyugdíj, a rokkantsági vagy a rehabilitációs 
ellátás összegéről és a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét, kifizetési 
csekkjét vagy bankszámlakivonatát,

d. vállalkozók és őstermelői igazolvánnyal rendelkezők esetében a kérelem benyújtásának 
hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelemről NAV igazolást, illetve 
töredékévről szóló nyilatkozatát az 2. melléklet szerint,

e. egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem esetében a kérelem benyújtását 
megelőző év alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló nyilatkozatot a 3. melléklet 
szerint,

f. tartásdíjról a ténylegesen felvett tartásdíj utolsó havi átvételéről szóló iratot (elismervény, 
postai feladóvevény, stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokiratot vagy teljes 
bizonyító erejű magánokiratot, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírósági 
ítéletet, ennek hiányában a tartásdíj összegére vonatkozó nyilatkozatot,

g. az állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal határozatát,

h. ösztöndíjról a főiskola vagy egyetem igazolását az ösztöndíj éves összegéről.

(4) A kérelmező vagy családja vagyoni viszonyának igazolásához a kérelemhez csatolni kell a
kormányrendelet mellékletében szereplő vagyonnyilatkozatot (4. melléklet).

(5) A kérelmezőnek csatolnia kell továbbá az alábbi szociális ellátások megállapításához:

a) rendkívüli települési támogatás igénylése esetén:
aa)  munkaviszonnyal  nem rendelkező  kérelmező  és  családtag  esetén  a  5.  melléklet 

szerinti nyilatkozatot a munkaügyi kirendeltséggel való kapcsolattartásról,
ab) a 16. életévet betöltött gyermek és kérelmező esetében az iskolalátogatási igazolást  

vagy a hallgatói jogviszony igazolását, mely tartalmazza a tanuló részére folyósított
ösztöndíj  összegét.  Ismételt  kérelem esetén 3  hónapnál  nem régebbi  keltezésű  



igazolást nem kell újra bemutatni.
ac)  elemi  kárról  szakhatósági  igazolást,  betegségről  háziorvosi  igazolást  vagy  a  

fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmény zárójelentését,
ad) rendkívüli gyógyszerköltség esetén a javasolt  gyógyszerekről kiállított háziorvosi  

vagy  szakorvosi  igazolást  és  a  kérelmező  nevére  a  gyógyszerekről  kiállított  
számlát,

ae) halálesetről az anyakönyvi kivonat másolatát,
af) a speciális betegségről orvosi szakvéleményt,
ag) bűncselekmény elkövetéséről rendőrségi feljelentés másolatát

b) temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatás igénylése esetén:
a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla  és a halotti anyakönyvi kivonat másolati
példányát.

c) köztemetés esetén:

ca)  az  eltemettetésre  köteles  személy  nyilatkozatát  arra  vonatkozóan,  hogy  az
eltemettetésről nem tud gondoskodni, a 6. melléklet szerint,

cb) az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot.

(6)  A szociális  ellátásban  részesülő  a  jogosultsága  feltételeit  érintő  lényeges  tények  (lakcím,
jövedelem,  vagyoni  viszony,  egészségi  állapot,  stb.)  megváltozását  15  napon  belül  köteles  a
Hivatalnál bejelenteni.

4.§

(1) A Képviselő-testület a rendkívüli települési támogatással kapcsolatos hatáskörét átruházza a
Polgármesterre.

Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése

5.§

(1) A Szt törvényben meghatározottak alapján a jogosulatlanul, rosszhiszeműen és valótlan adatok
közlése alapján igénybevett szociális ellátás megtérítésére köteles a kérelmező, a felvett összeget a
hivatal tudomás szerzését követő 3. hónap végéig fizeti vissza az Önkormányzat részére.

Rendkívüli méltánylást érdemlő esetek

6.§

A rendelet alkalmazásában rendkívüli méltánylást érdemlő eset különösen:
a. ha a családban 3 vagy ennél több kiskorú gyermek ellátásáról gondoskodnak,
b. ha a családban rendkívüli élethelyzet következik be (pl. tartós betegség, elemi kár, három 

hónapot meghaladó kórházi ápolás, rendkívüli gyógyszerköltség, stb.),
c. ha a támogatás nyújtásának hiánya vagy a megtérítési kötelezettség veszélyeztetné a család 

megélhetését.



III. FEJEZET

A PÉNZBELI ELLÁTÁSOK FORMÁI

7.§

Az Önkormányzat a jogosult számára szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásként:

a. rendkívüli települési támogatást,
b. temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatást állapít meg.

Rendkívüli települési támogatás

8.§

(1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a kérelmező:

  a. akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 130%-át nem haladja meg,

  b. egyedülélő esetén az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg.

(2) Rendkívüli méltánylást  érdemlő esetben az (1) bekezdésben meghatározott  korlátozástól el
lehet térni.

(3) Méltányosságból rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg annak a személynek,
aki  az  életvitelszerűen  lakott  lakóingatlanán  felül  további,  a  Szt.  vonatkozó  rendelkezésében
meghatározott összeghatárt meghaladó vagyonnal rendelkezik.

(4)  Rendkívüli  települési  támogatás  egy  naptári  évben  egy  család  részére  negyedévente  egy
alkalommal,  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülő,  illetve  a  Jászágó Község
Önkormányzatának közmunka programjában részt vevő családtag esetén a család részére  félévente
egy alkalommal adható.

(5) A rendkívüli települési támogatás legkisebb összege esetenként  1.000,-Ft,  azaz Ezer forint,
legmagasabb összege esetenként 10.000,-Ft, azaz Tízezer forint.

(6)  Rendkívüli  esemény  (pl.  elemi  kár,  váratlan  haláleset,  súlyos  betegség,  baleset,  stb.)
bekövetkezésekor,  annak  enyhítésére  egy alkalommal  nyújtható  rendkívüli  települési  támogatás
mértéke maximálisan 30.000,-Ft, azaz Harmincezer forint.

(7) Az (1)-(6) bekezdés alkalmazásában a támogatás megállapításakor a kérelmező és családja
egységes  elbírálás  alá  esik.  Egy  családon  belül  több  személy  részére  nem  állapítható  meg
támogatás.



9.§

Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás annak, aki vagy akinek a családjában:

a. van olyan személy, aki nem rendelkezik munkaviszonnyal, egészséges, munkaképes, és 
nem tartja a kapcsolatot az illetékes munkaügyi kirendeltséggel,

b. a közfoglalkoztatás keretében felajánlott munkát nem kezdi meg, vagy saját hibájából 
abbahagyja.

Temetési költségekre tekintettel megállapított rendkívüli települési támogatás

10.§

(1) Temetési költségekre tekintettel megállapított rendkívüli települési támogatásban részesíthető
az, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, de a temetési költségek viselése a saját,
illetve családja létfenntartását veszélyeztetik.

(2) A kérelmet csak azután az elhunyt hozzátartozó után lehet beadni, aki bejelentett lakcímmel
rendelkezett Jászágón, és életvitelszerűen itt élt.

(3) Temetési költségekre tekintettel megállapított rendkívüli települési támogatásra jogosult az,
akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét.

(4)  A  támogatás  mértéke  esetenként  minimum  20.000,-Ft,  azaz  Húszezer  forint,  maximum
40.000,-Ft, azaz Negyvenezer forint.

(5) Temetési költségek finanszírozása érdekében rendkívüli települési támogatás nem állapítható
meg:

a. annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési 
hozzájárulásban részesül,

b. aki esetében a feltételek együttesen nem állnak fent.

(6) Ha a kérelmező összes körülményeit vizsgálva megállapítható, hogy az elhunyt hagyatékából
a  temetés  költsége fedezhető,  temetési  költségek  finanszírozása érdekében rendkívüli  települési
támogatást csak rendkívüli méltánylást érdemlő esetben lehet megállapítani.

IV. FEJEZET

A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK FORMÁI

Köztemetés

11.§

(1) A köztemetésre a Szt. 48. §-ában foglaltak az irányadóak.



(2) A köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól mentesül az a temetés költségének
viselésére  köteles  személy,  aki  az  elhunyt  személytől  nem  örököl  vagyont  és  Szt.  vonatkozó
rendelkezésében megjelölt összeghatárt meghaladó jövedelemmel, vagyonnal nem rendelkezik.

(3) A köztemetés a mindenkori, helyben szokásos legolcsóbb módon történik.

(4)  A Képviselő-testület a köztemetéssel kapcsolatos hatáskörét átruházza a Polgármesterre.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.§

(1) Ez a rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba.

(2)  A  rendelet  hatályba  lépésével  egyidejűleg  Jászágó  Község  Önkormányzata Képviselő-
testületének a  szociális  igazgatásról és szociális  ellátásokról szóló,  többször  módosított  4/2009.
(IV.1.) a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról szóló önkormányzati rendeletének 3-
7. §, 9. §, 12-25. §, valamint az 1. számú melléklete hatályát veszti.

(3) A 2015. március 01-jét megelőzően megállapított lakásfenntartási támogatás tekintetében – a
jogosultság határozatban megállapított időtartamára vagy annak megszüntetéséig – a 2015. február
28-án hatályos R. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A 2015. március 01-jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében,
valamint a méltányossági közgyógyellátással összefüggésben 2015. február 28-án folyamatban lévő
ügyekben – a jogosultság határozatban megállapított időtartamára vagy annak megszüntetéséig – a
2015. február 28-án hatályos R. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5)  Az  önkormányzati  segéllyel  –  ide  értve  a  temetési  költségekre  tekintettel  megállapított
önkormányzati segélyt is – összefüggésben 2015. február 28-án folyamatban lévő ügyekben a 2015.
február 28-án hatályos R. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kelt: Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 24-i ülésén.

     Mozsár Lászlóné              Dr. Kundrák István
       polgármester                       jegyző

A rendelet 2015. február 26. napján került kihirdetésre.
            Dr. Kundrák István
                    jegyző



 
 

1. melléklet a 4/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

KÉRELEM 

A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ 

A.) SZEMÉLYI ADATOK 

I. Kérelmező 

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

2) Születési neve: ......................................................................................................................... 

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

4) Állandó bejelentett lakcíme: ................................................................................................... 

5) Tartozkodási helye: ................................................................................................................. 

6) TAJ száma: .............................................................................................................................. 

7) Adószám: ................................................................................................................................. 

 

II. Kérelmezővel közös háztartásban, a fenti lakcímen, életvitelszerűen együtt élő 
személyek: 

 
Név: Születési név: Születési hely, 

idő: 
Anyja neve: TAJ száma: Adószám: 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 



 
 

C.) KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK INDOKAI 

I. Kérelem típusa 

□ Rendkívüli települési támogatás 

□ Rendkívüli települési támogatás temetési költségek miatt 

□ Köztemetés 

II. Kérelem benyújtásának indoka (szabadszöveges): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 
 

D.) EGYÉB KÖRÜLMÉNYEK 

 

A család részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. □ Igen □ Nem 

 

A család részesül aktív korúak ellátásában. □ Igen □ Nem 

 

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

 

Tudomásul veszem, hogy a jövedelemnyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján az Önkormányzat az állami 
adóhatóság útján ellenőrizheti. 

 

 

Jászágó, ....................................................................... 

 

 

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

az ellátást igénylő vagy törvényes képviselőjének aláírása 

 

 

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

cselekvőképes hozzátartozók aláírása  



B.) JÖVEDELMI ADATOK

Ssz. A jövedelmek típusai: Kérelmező jövedelme: Közeli hozzátartozók jövedelme: Összesen:a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

8.)

9.) Összes bruttó jövedelem:

10.)

11.)

12.) Munkavállalói járulék összege

13.)

Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz:                   
                                       - ebből 
közfoglalkoztatásból származó 
jövedelem:
Társas és egyéni vállalkozásból 
származó jövedelem:
Ingatlan, ingó vagyontárgyak 
értékesítéséből, vagyoni értékű 
jog átruházásából származó 
jövedelem:

Nyugellátás, baleseti nyugellátás, 
egyéb nyugdíjszerű ellátások:
A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások (GYED, GYES, 
GYET, családi pótlék, 
gyermektartási díj, stb.)

Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátás (álláskeresési ellátás, aktív 
korúak ellátása, ápolási díj, stb.)
Föld bérbeadásából származó 
jövedelem:
Egyéb (pl.: ösztöndíj, 
értékpapírból származó 
jövedelem, kis összegű 
kifizetések, stb.)

Személyi jövedelemadó vagy 
előleg összege:
Egészségbiztosítási és 
nyugdíjjárulék összege

A család havi nettó jövedelme 
összesen /9-(10+11+12)/

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelmem: ........................................................................Ft/hó.



2. melléklet a 4/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott......................................................................................................................................... 

(születési helye, ideje.................................................................................................................... 

anyja neve: ................................................................................................................................... 

TAJ száma: ................................................................................................................................... 

adószáma: ..................................................................................................................................) 

5124 Jászágó, ............................................................................................................................... 

 

szám alatti lakos, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtását  

megelőző egy évben a vállalkozásomból származó vállalkozói / őstermelői nettó jövedelmem  

 

.............................................. Ft. 

 

Jászágó, ..................................................... 

 

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

                                                                                                 Nyilatkozattevő  

 

 

 

 

A nyilatkozathoz csatolni kell a NAV igazolást a jövedelemről. 



3. melléklet a 4/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott ........................................................................................................................................ 

(születési helye, ideje ................................................................................................................... 

anyja neve: ................................................................................................................................... 

TAJ száma: ................................................................................................................................) 

5124 Jászágó, ...................................................................................................................  

szám alatti lakos, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem beadásának  

időpontjában az egyszerűsített foglalkozásról szóló törvény szerint munkaviszonyban  

 

állok                                  nem állok. 

 

Az egyszerűsített foglalkozásról szóló törvény szerint létesített munkaviszonyomat a 
Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájának bejelentem. 

Nyilatkozom továbbá, hogy egyszerűsített foglalkoztatásomból 

 

................................................Ft nettó havi jövedelmem származott. 

 

Jászágó, ..................................................... 

......................................................  
                                                                                                           Nyilatkozattevő  

 

A nyilatkozathoz csatolni kell a munkáltató igazolását a nettó jövedelemről. 



4. melléklet a 4/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelethez 

VAGYONNYILATKOZAT 

I. A kérelmező személyes adatai 
 

Neve: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
Születési neve: …………………………………………………………………………………………………….... 
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………. 
Születési hely, év, hó, nap: …………………………………………………………………………………………. 
Lakóhely: …………………………………………………………………………………………………………… 
Tartózkodási hely: ………………………………………………………………………………………………….. 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …………………………………………………………………………….. 

 

II. A kérelmező és a vele együtt lakó közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának 

vagyona 

II. Ingatlanok 

 
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .............................város/község ................... 
út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év 
Becsült forgalmi érték:* ..........................................  Ft 
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község 
.................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 
Becsült forgalmi érték:* ..............................................  Ft 
 
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):  

megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... 
város/község ........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: 
................ év 
Becsült forgalmi érték:* ..............................................  Ft 
 
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község 
.............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 
Becsült forgalmi érték:* ..............................................  Ft 

II. Egyéb vagyontárgyak 
Gépjármű: 
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 
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 
 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási 
eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 
 
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap ........................................ 

aláírás 

Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a 
vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, 
a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. 
*  Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 
**  Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 



5. melléklet a 4/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott ........................................................................................................................................ 

(születési helye, ideje ................................................................................................................... 

anyja neve: ................................................................................................................................... 

TAJ száma: 
.....................................................................................................................................................) 

5124 Jászágó, ............................................................................................................................... 

szám alatti lakos, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem beadásának  

időpontjában a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának  

Jászberényi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségénél  

regisztrált munkanélküli                      vagyok nem vagyok regisztrálva 

és a Munkaügyi Kirendeltséggel 

   rendszeres kapcsolatban                           állok nem tartom a kapcsolatot. 

 

Jászágó, ..................................................... 

 

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

                                                                                              Nyilatkozattevő  

 

 

 

A nyilatkozathoz csatolni kell az álláskeresési könyv másolatát vagy a regisztrációról szóló 
igazolást. 
 



6. melléklet a 4/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott ........................................................................................................................................ 

(születési helye, ideje ................................................................................................................... 

anyja neve: ................................................................................................................................... 

TAJ száma: .................................................................................................................................) 

5124 Jászágó, ............................................................................................................................... 

szám alatti lakos, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy  

 

................................................................................................ hozzátartozóm temetéséről, mint  

temetésre köteles személy, gondoskodni nem tudok az alábbi okok alapján: 

 

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

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

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

 

Jászágó, ..................................................... 

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

                                                                                        Nyilatkozattevő  
 


