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Jászágó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 

A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól 

Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, 
a 32. § (3) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szociális ellátásként: 
a) rendkívüli települési támogatást, 
b) temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatást, 
c) lakhatási támogatást, 
d) adósságkezelési támogatást, 
e) időskorúak hulladékszállítási díjmentessége támogatást, 
f) köztemetés költségei alóli mentességet, 
g) születési támogatást, 
h) első lakáshoz jutók támogatását, 
i) tüzelő segélyt  

állapít meg. 

2. § 

Jelen rendeletben szabályozott támogatások iránti kérelmek, a tárgyuknak megfelelő, erre a célra 
rendszeresített nyomtatványokon a Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Jászágói 
Kirendeltségén (továbbiakban: hivatal) személyesen, postai úton, elektronikusan kell benyújtani. A 
kérelmekhez csatolni kell a kérelmező és családja rendszeres jövedelméről szóló igazolásokat, az 
egyéb jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat és mindazon bizonyítékokat, amelyeket a 
rendelet az egyes ellátásoknál előír, továbbá amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül 
szükségesek (jegyzőkönyv, igazolás). 

2. Eljárási rendelkezések 

3. § 

(1) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szoctv.) és az e rendeletben szabályozott ellátások iránti igényeket folyamatosan lehet benyújtani. 
(2) A kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó rendszeres jövedelem igazolásaként csatolni 
kell: 

a) munkaviszonyból származó jövedelem esetén munkáltatói igazolást vagy bérjegyzéket, a 
kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről, 
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b) a Szoctv. szerint meghatározott rendszeres pénzellátás esetén az ellátást megállapító szerv 
határozatát és pénzintézeti számlakivonatot, vagy pénzintézet által kiadott igazolást, 
csekkszelvényt, 

c) vállalkozásból, őstermelői bevételből származó jövedelem esetén a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal által a lezárt adóévről kiállított jövedelem igazolást, 

d) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított 
nyugdíjközlő lapot, 

e) fizetett vagy kapott gyermektartásdíj esetén a jogerős ítélet vagy gyámhivatali egyezség 
másolatát, ennek hiányában a tartásdíj összegére vonatkozó nyilatkozatot, pénzintézeti 
számlakivonatot, csekkszelvényt, 

f) az állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal határozatát, 
g) egyéb rendszeres pénzellátás esetén a megállapító szerv határozatát és pénzintézeti 

számlakivonatot vagy pénzintézet által kiadott igazolást, csekkszelvényt, 
h) egyéb nem havi rendszeres jövedelem esetén a kérelmező írásbeli nyilatkozatát, 
i) 30 napnál nem régebbi igazolást a 18-dik életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem 

rendelkező, köznevelési vagy felsőoktatási intézményben a nappali oktatás munkarendje 
szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról 
iskolalátogatási igazolást, 

j) ösztöndíjról a középiskola, főiskola, egyetem igazolását az ösztöndíj éves összegéről. 
(3) A kérelmező vagy családja vagyoni viszonyának igazolásához csatolni kell az 5. melléklet szerinti 
vagyonnyilatkozatot. 
(4) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem benyújtása az 1. melléklet kérelem nevű 
nyomtatványon történik, amelyhez a 3. § (2) bekezdésében és (3) bekezdésében meghatározott 
igazolásokon túl a kérelmezőnek csatolnia kell az alábbiakat: 

a) rendkívüli települési támogatás igénylése esetén: 
aa) elemi kárról szakhatósági igazolást, betegségről háziorvosi igazolást vagy a fekvőbeteg 

szakellátást nyújtó intézmény zárójelentését, 
ab) rendkívüli gyógyszerköltség esetén a javasolt gyógyszerekről kiállított háziorvosi vagy 

szakorvosi igazolást és a kérelmező nevére a gyógyszerekről kiállított számlát, 
ac) halálesetről az anyakönyvi kivonat másolatát, 
ad) a speciális betegségről orvosi szakvéleményt, 
ae) bűncselekmény elkövetéséről rendőrségi feljelentés másolatát, 

b) temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatás igénylése esetén: a 
temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti 
anyakönyvi kivonatot, 

c) köztemetés esetén: 
ca) az eltemettetésre köteles személy nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eltemettetésről 

nem tud gondoskodni, a 4. melléklet szerint, 
cb) az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot. 

(5) A szociális ellátásban részesülő a jogosultsága feltételeit érintő lényeges tények (lakcím, 
jövedelem, vagyoni viszony, egészségi állapot) megváltozását 15 napon belül köteles a hivatalnál 
bejelenteni. 
(6) A támogatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a támogatás 
visszafizetésére. 
(7) A jogosulatlanul igénybevett ellátás összege, illetve pénz egyenértéke és a kamat összege 
méltányosságból csökkenthető, vagy elengedhető a Képviselő-testület által (amennyiben annak 
megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné). 

4. § 

(1) A pénzbeli ellátás kifizetése egyszeri támogatás esetén: 
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a) a határozat meghozatalát követően, 
b) rendszeres pénzbeli ellátás esetén a tárgyhót követő hónap 5. napjáig 

a házi pénztárból történik. 
(2) Természetben nyújtott támogatások átutalása a támogatásra való jogosultság megszűnéséig vagy 
megszüntetéséig a szolgáltató vagy intézmény felé történik. 
(3) A pénzbeli ellátásokat az ellátást megállapító határozatban megjelölt személy részére kell 
kifizetni. Az ellátás jogosultja teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli meghatalmazással 
az ellátás házi pénztárból való felvételére más személyt is meghatalmazhat. 
(4) Rendkívüli méltánylást érdemlő eset: 

a) a családban három vagy ennél több kiskorú gyermek ellátásáról gondoskodnak, 
b) a családban rendkívüli élethelyzet következik be (tartós betegség, elemi kár, három hónapot 

meghaladó kórházi kezelés, rendkívüli gyógyszerköltség), 
c) a támogatás nyújtásának hiánya vagy a megtérítési kötelezettség veszélyeztetné a család 

megélhetését. 

5. § 

(1) A következő szociális ellátásokkal kapcsolatosan a polgármester gyakorolja a hatáskört: 
a) rendkívüli települési támogatás, 
b) temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatás, 
c) köztemetés, 
d) születési támogatás, 
e) első lakáshoz jutók támogatása, 
f) tüzelő segély. 

(2) A következő szociális ellátásokkal kapcsolatosan a polgármester gyakorolja a hatáskört: 
köztemetés. 
(3) A következő szociális ellátásokkal kapcsolatosan a jegyző gyakorolja a hatáskört: 

a) lakhatási támogatás, 
b) adósságkezelési támogatás, 
c) időskorúak hulladékszállítási díjmentessége. 

3. Pénzbeli ellátások formái 

6. § 

Az önkormányzat a jogosult számára szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásként: 
a) rendkívüli települési támogatást, 
b) temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatást, 
c) születési támogatást, 
d) első lakáshoz jutók támogatást 

állapít meg. 

7. § 

(1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a kérelmező: 
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 200 %-át nem haladja meg, 
b) egyedül élő esetén az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 250 %-át nem haladja meg. 
(2) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben az (1) bekezdésben meghatározott korlátozástól el lehet 
térni. 
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(3) Méltányosságból rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg annak a személynek, aki 
az életvitelszerűen lakott lakóingatlanán felül további a Szoctv. vonatkozó rendelkezéseiben 
meghatározott összeghatárt meghaladó vagyonnal rendelkezik. 
(4) Rendkívüli települési támogatás egy naptári évben egy család részére negyedévente egy 
alkalommal, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család részére félévente egy 
alkalommal adható. 
(5) A rendkívüli települési támogatás legkisebb összege esetenként 1.000,-Ft, azaz egyezer forint, 
legmagasabb összege esetenként 20.000,-Ft, azaz húszezer forint. 
(6) Rendkívüli esemény (elemi kár, váratlan haláleset, súlyos betegség, baleset) bekövetkezésekor, 
annak enyhítésére egy alkalommal nyújtható rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege 
50.000,-Ft, azaz ötvenezer forint. 
(7) Az (1)–(6) bekezdés alkalmazásában támogatás megállapításakor a kérelmező és családja 
egységes elbírálás alá esik. Egy családon belül több személy részére nem állapítható meg támogatás. 
(8) Katasztrófahelyzet bekövetkezésekor a kérelmező és családja anyagi, szociális és egyéb 
körülményeihez képest aránytalanul nagy kár enyhítésére káreseményenként egy alkalommal 
nyújtható rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint, 
tekintet nélkül a kérelmező és családja jövedelmi helyzetére. 
(9) Amennyiben az önkormányzat tudomására jut olyan jelentős tény, amely alapján feltételezhető az 
érintett személy vagy családjának anyagi rászorultsága, létfenntartásának, egészségének, testi 
épségének veszélyeztetettsége, az eljárás hivatalból megindítható a rászoruló kezdeményezése nélkül 
is. 

8. § 

(1) Temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatásban részesíthető az, aki 
az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, de a temetési költségek viselése a saját, illetve 
családja létfenntartását veszélyeztetik. 
(2) A kérelmet csak azután az elhunyt hozzátartozó után lehet benyújtani, aki bejelentett lakcímmel 
rendelkezett Jászágón és életvitelszerűen itt élt. 
(3) Temetési költségekre tekintettel megállapított rendkívüli települési támogatásra jogosult az a 
kérelmező, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. 
(4) A támogatás mértéke esetenként minimum 20.000,-Ft, azaz húszezer forint, maximum 50.000,-
Ft, azaz ötvenezer forint. 
(5) A temetési költségek finanszírozása érdekében rendkívüli települési támogatás nem állapítható 
meg: 

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

b) annak a személynek, akinek esetében a feltételek együttesen nem állnak fent. 
(6) A temetési költségekhez nyújtott rendkívüli települési támogatás a temetést követő 60 napon belül 
igényelhető. 
(7) 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. 

9. § 

(1) Kérelemre a polgármester a gyermek születésére való tekintettel egyszeri támogatást nyújt a 
jászágói állandó bejelentett lakóhelyen, vagy tartózkodási helyen életvitelszerűen tartózkodó, a 
gyermeket saját háztartásában nevelő törvényes képviselő részére: 
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a) akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 500 %-át nem haladja meg, 

b) az életvitelszerű tartózkodást a védőnői szolgálat igazolja. 
(2) A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti, a gyermek születését követően a 6. 
melléklet kérelem nevű nyomtatványon. 
(3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a 
kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli. 
(4) A támogatás mértéke 10.000,-Ft, azaz tízezer forint. 
(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra egy gyermekre való tekintettel csak egy személy jogosult. 

10. § 

(1) Az első lakáshoz jutók támogatása: kérelemre az első lakáshoz jutók egyszeri támogatásban 
részesülhet az a fiatal házaspár, illetve élettársi közösségben élő fiatalok, akik mind ketten negyven 
év alattiak, és korábban még nem rendelkeztek saját tulajdonú beköltözhető ingatlannal. A támogatás 
a 7. melléklet kérelem nevű nyomtatványon igényelhető. 
(2) A támogatás feltételei: 

a) a kérelmező családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 500 %-át nem haladja meg, 

b) a kérelmet használt lakás vásárlása esetén az adás-vételi szerződés keltétől számított 6 hónapon 
belül, 

c) új lakás építése esetén a jogerős építési engedély kiadásától a használatbavételi engedély 
jogerőre emelkedéséig - lehet benyújtani. 

(3) A támogatás folyósításának feltételei: 
a) az igénylők vállalják, hogy a támogatás felhasználását 90 napon belül számlával igazolják, 
b) az igénylők vállalják, hogy a támogatás kiutalásától számított 5 évig jászágói lakhellyel 

rendelkeznek. 
(4) A támogatás mértéke 50.000,-Ft, azaz ötvenezer forint.  

4. Természetben nyújtott ellátások formái 

11. § 

(1) Az adott pénzbeli ellátás tekintetében hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján egyes pénzbeli 
ellátások részben vagy egészben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatóak. 
(2) Az önkormányzat a következő természetben nyújtott szociális ellátásokat állapítja meg: 

a) lakhatási támogatás, 
b) adósságkezelési támogatás, 
c) időskorúak hulladékszállítási díjmentessége, 
d) tüzelő segély. 

12. § 

(1) Lakhatási támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás. 
Az alábbi költségek támogathatóak: 

a) villanyáram fogyasztás, 
b) gázfogyasztás, 
c) vízfogyasztás, 
d) szemétszállítási díj. 

(2) Lakhatási támogatásban részesíthető az a nagykorú kérelmező: 
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a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300 %-át nem haladja meg, 

b) egyedül élő vagy egyedülálló és nem keresőképes eltartott(ak)ról gondoskodó esetén az egy 
főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 320 %-át nem 
haladja meg. 

(3) Lakhatási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 6 hónap időtartamra állapítja 
meg a hatáskörrel rendelkező szerv. 
(4) Lakhatási támogatás összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: 

a) 3.500,-Ft/hó, amennyiben a háztartásban együtt élők száma egy-két fő, 
b) 4.000,-Ft/hó, amennyiben a háztartásban együtt élők száma három-négy fő, 
c) 4.500,-Ft/hó, amennyiben a háztartásban együtt élők száma öt-hat fő, 
d) 5.000,-Ft/hó, amennyiben a háztartásban együtt élők száma hét vagy annál több fő. 

(5) Az (1)–(6) bekezdés alkalmazásában a támogatás megállapításakor a kérelmező és a háztartás 
többi tagja egységes elbírálás alá esik. Egy családon belül több személy részére nem állapítható meg 
támogatás. 
(6) Külön lakásoknak kell tekinteni az ugyan azon lakcímen lévő, de különálló házakat, amelyekben 
egymástól független háztartást vezető családok élnek. 
(7) A lakhatási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik, annak összegét az érintett 
költségek tekintetében a szolgáltató írja jóvá. 
(8) Nem állapítható meg lakhatási támogatás annak, aki vagy akinek a háztartásában van olyan 
személy, aki egyéb lakhatással összefüggő támogatásra jogosult (adósságkezelési támogatás). 
(9) Lakhatási támogatás iránti kérelem benyújtása a 2. melléklet kérelem nevű nyomtatványon 
történik, amelyhez a 3. § (2) bekezdésében és 3. bekezdésében meghatározott igazolásokon túl, a 
kérelmezőnek csatolnia kell az alábbiakat: 

a) közüzemi szolgáltatás kérelem benyújtását megelőző számlalevelét, amely tartalmazza a 
szolgáltató általi azonosításhoz szükséges adatokat, 

b) utolsó két havi befizetett csekkszelvény másolatát. 

13. § 

(1) Adósságkezelési támogatás lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek 
részére nyújtott támogatás természetbeni ellátás formájában. 
(2) Adósságkezelési támogatás körében az alábbi területeken felhalmozott hátralékok támogathatóak: 

a) helyi köztartozások, 
b) vízdíj hátralék, 
c) hulladékszállítási díj hátralék, 
d) gázdíj hátralék, 
e) villanyszámla hátralék. 

(3) Adósságkezelési támogatásban részesíthető az a nagykorú kérelmező: 
a) akinek családjában közös háztartásban élők esetén az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 330 %-át nem haladja meg, vagy 
b) egyedül élő vagy egyedülálló és nem keresőképes eltartott(ak)ról gondoskodó esetén az egy 

főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át nem 
haladja meg. 

(4) Adósságkezelési támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától a hátralék 
rendezéséig, de maximum 6 hónap időtartamra állapítja meg a hatáskörrel rendelkező szerv. 
(5) Adósságkezelési támogatás összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: 

a) 4.000,-Ft/hó, amennyiben a háztartásban együtt élők száma egy-két fő, 
b) 5.000,-Ft/hó, amennyiben a háztartásban együtt élők száma három-négy fő, 
c) 6.000,-Ft/hó, amennyiben a háztartásban együtt élők száma öt-hat fő, 
d) 7.000,-Ft/hó, amennyiben a háztartásban együtt élők száma hét vagy annál több fő. 
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(6) Az (1)–(5) bekezdés alkalmazásában a támogatás megállapításakor a kérelmező és a háztartás 
többi tagjai egységes elbírálás alá esik. Egy családon belül több személy részére nem állapítható meg 
támogatás. 
(7) Külön lakásoknak kell tekinteni az ugyan azon lakcímen lévő, de különálló házakat, amelyekben 
egymástól független háztartást vezető családok élnek. 
(8) Az adósságkezelési támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik, annak összegét az érintett 
költségek tekintetében a szolgáltató írja jóvá. 
(9) Nem állapítható meg adósságkezelési támogatás annak, aki vagy akinek a háztartásában van olyan 
személy, aki egyéb lakhatással összefüggő támogatásra jogosult (lakhatási támogatás). 
(10) A kérelem benyújtása a 2. melléklet kérelem nevű nyomtatványon történik, amelyhez a 3. § (2) 
bekezdésében és a (3) bekezdésében meghatározott igazolásokon túl, a kérelmezőnek csatolnia kell 
az alábbiakat: 

a) a közüzemi szolgáltatás kérelem benyújtását megelőző számlalevelét, amely tartalmazza a 
szolgáltató általi azonosításhoz szükséges adatokat, 

b) a hátralékot igazoló dokumentum másolatát (felszólítást, csekket). 

14. § 

(1) Időskorúak hulladékszállítási díjmentessége egy természetben nyújtott támogatási forma, amely 
teljes mértékben mentesíti a kérelmezőt a hulladékszállítási díj fizetése alól az ellátás megszűnéséig, 
vagy megszüntetéséig. 
(2) A hulladékszállítási díjmentességre való jogosultságot kérelmezheti az az egyedül élő, egyedülálló 
és eltartottról (gyámhivatal vagy bíróság által hozott jogerős döntésnek megfelelően) gondoskodó 
vagy házastársi/élettársi kapcsolatban élő személy, aki: 

a) tárgyévben betöltötte a 80. életévét, és 
b) a kérelmező családjában az egy főre eső havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 500 %-át. 
(3) A hivatal a kedvezményezettek listáját a döntést követő 5 napon belül eljuttatja a szolgáltatónak, 
a kedvezményként megállapított összeget pedig a szolgáltató bankszámlájára történő utalással 
kiegyenlíti. 
(4) Az időskorúak hulladékszállítási díjmentessége iránti kérelem benyújtása a 3. melléklet kérelem 
nevű nyomtatványon történik, amelyhez a 3. § (2) bekezdésében és (3) bekezdésében meghatározott 
igazolásokon túl a kérelmezőnek csatolnia kell: 

a) a kérelmező személyi igazolványának másolatát, 
b) a közüzemi szolgáltatás kérelem benyújtását megelőző számlalevelét, amely tartalmazza a 

szolgáltató általi azonosításhoz szükséges adatokat, 
c) illetve a legutolsó befizetett csekkszelvény másolatát. 

(5) A kérelmező a hulladékszállítási díjmentességre a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 
jogosult. 

15. § 

(1) A köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesül az a 
temetés költségeinek viselésére köteles személy: 

a) aki az elhunyt személytől nem örököl vagyont és a Szoctv. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerint 
megjelölt összeghatárt meghaladó vagyonnal nem rendelkezik, és 

b) a kérelmező családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének másfélszeresét. 

(2) Az elhunyt a helyben szokásos legalacsonyabb áron kerül eltemettetésre. 
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(3) A köztemetés iránti kérelmet az 1. melléklet kérelem nevű nyomtatványon kell benyújtani, 
amelyhez csatolni kell: 

a) a halotti anyakönyvi kivonatot, 
b) a 4. melléklet szerinti nyilatkozatot, arról, hogy az elhunyt személy temettetéséről nem tud 

gondoskodni, ezzel együtt tudomásul veszi, hogy minden téren a polgármester döntése 
érvényesül a temetéssel kapcsolatban, 

c) jövedelem igazolásokat, 
d) az 5. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot. 

16. § 

(1) Az önkormányzat tüzelő segélyben részesítheti kérelemre vagy hivatalból azt a személyt, aki 
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan létfenntartási gonddal 
küzd.  
(2) Tüzelő segély nyújtható annak a szociálisan rászoruló  

a) családnak, ahol az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj 200 %-át,  
b) egyedül állónak, akinek havi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át 

nem haladja meg. 
(3) A tüzelő segély egyszeri támogatásként természetben adható.  
(4) Támogatásként nyújtott tüzelő segély mértéke minimum 1/2 erdei m3 -, maximum 1 erdei m3 
tüzifa.  
(5) Tüzelő segély iránti kérelmeket tárgyév november 1-jét követő év február 28-ig lehet írásban 
benyújtani a 8. melléklet kérelem nevű nyomtatványon. 

5. Záró rendelkezések 

17. § 

Hatályát veszti a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2015. (VII.16.) 
önkormányzati rendelet 2021. október 1-jén. 

18. § 

Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.  
 
 
 

Mozsár Lászlóné                          Dr. Kundrák István 
                                          polgármester                                         jegyző 
 
 
Kihirdetve: 2021. június 29. 
 
                                                   
                                                                                            Dr. Kundrák István 
                                                                                                        jegyző  
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1. melléklet 

KÉRELEM 

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ 

SZEMÉLYI ADATOK 

Ellátást igénylő 
neve:.......................................................................................................................................... 

Születési 
neve:.......................................................................................................................................... 

Születési hely, 
idő:.......................................................................................................................................... 

Anyja neve:.......................................................................................................................................... 

Állandó bejelentett 
lakcíme:.......................................................................................................................................... 

Tartózkodási 
helye:.......................................................................................................................................... 

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

Adóazonosító 
jel:.......................................................................................................................................... 

Kérelmezővel közös háztartásban, a fenti lakcímen, életvitelszerűen együtt élő személyek: 
Név: Születési név: Születési hely, 

idő: 
Anyja neve: TAJ száma: Adószám: 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Kérelem típusa 

□ Rendkívüli települési támogatás 

□ Rendkívüli települési támogatás temetési költségek miatt 

□ Köztemetés 
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Kérelem benyújtásának indoka (szabadszöveges): 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 

Jövedelmi adatok 
A jövedelmek típusai A 

kérelmező 
jövedelme 

A 
kérelmezővel 

közös 
háztartásban 
élő házastárs 

(élettárs) 
jövedelme 

A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 
egyéb rokon 
jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló 
egyéb jogviszonyból származó jövedelem és 
táppénz 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó jövedelem 

      

3. Nyugellátás, megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásai 
(például rokkantsági ellátás, rehabilitációs 
ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati 
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járandóság, táncművészeti életjáradék, 
átmeneti bányászjáradék, időskorúak 
járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátások emeléséről szóló jogszabály 
hatálya alá tartozó ellátás 

4. A gyermek ellátásához és gondozásához 
kapcsolódó támogatások [különösen: 
gyermekgondozási díj (GYED), 
gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), 
gyermeknevelési támogatás (GYET), családi 
pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás] 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami 
foglalkoztatási szerv által folyósított 
rendszeres pénzbeli ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott 
tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó 
jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 

      

7. A család összes havi nettó jövedelme       

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ........................ Ft/hó. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört 
gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 
felhasználásához, kezeléséhez. 

Kelt: Jászágó, ................................................... 

az ellátást igénylő vagy törvényes képviselőjének aláírása  
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2. melléklet 

KÉRELEM 

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ 

SZEMÉLYI ADATOK 

Ellátást igénylő 
neve:.......................................................................................................................................... 

Születési 
neve:.......................................................................................................................................... 

Születési hely, 
idő:.......................................................................................................................................... 

Anyja neve:.......................................................................................................................................... 

Állandó bejelentett 
lakcíme:.......................................................................................................................................... 

Tartózkodási 
helye:.......................................................................................................................................... 

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

Adóazonosító 
jel:.......................................................................................................................................... 

Kérelmezővel közös háztartásban, a fenti lakcímen, életvitelszerűen együtt élő személyek: 
Név: Születési név: Születési hely, 

idő: 
Anyja neve: TAJ száma: Adószám: 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Kérelem típusa 

□ Lakhatási támogatás 

□ Adósságkezelési támogatás természetbeni formában 

□ Adósságkezelési támogatás pénzbeli ellátásként 
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Jövedelmi adatok 
A jövedelmek típusai A 

kérelmező 
jövedelme 

A 
kérelmezővel 

közös 
háztartásban 
élő házastárs 

(élettárs) 
jövedelme 

A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 
egyéb rokon 
jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló 
egyéb jogviszonyból származó jövedelem és 
táppénz 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó jövedelem 

      

3. Nyugellátás, megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásai 
(például rokkantsági ellátás, rehabilitációs 
ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati 
járandóság, táncművészeti életjáradék, 
átmeneti bányászjáradék, időskorúak 
járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátások emeléséről szóló jogszabály 
hatálya alá tartozó ellátás 

      

4. A gyermek ellátásához és gondozásához 
kapcsolódó támogatások [különösen: 
gyermekgondozási díj (GYED), 
gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), 
gyermeknevelési támogatás (GYET), családi 
pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás] 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami 
foglalkoztatási szerv által folyósított 
rendszeres pénzbeli ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott 
tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó 
jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 

      

7. A család összes havi nettó jövedelme       

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................ Ft/hó. 

NYILATKOZATOK 

TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI SZOLGÁLTATÓHOZ KÉREM UTALNI 

Lakhatási támogatás iránti kérelem esetén: 

Intézmény/szolgáltató neve, ahová a díjfizetés történik:___________________________________ 

Utolsó két havi befizetett számla összegének átlaga:______________________________________ 
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Fogyasztói azonosító: _______________________________ 

Szerződésszám: ___________________________________ 

Adósságkezelési támogatás iránti kérelem esetén: 

Intézmény/szolgáltató neve, ahol a hátralék keletkezett:__________________________________ 

Hátralék összege:_______________________ Fogyasztói azonosító: _______________________ 

Szerződésszám: _________________________ 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört 
gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 
felhasználásához, kezeléséhez. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelmen szereplő települési támogatások a szolgáltató/intézmény felé 
kerülnek folyósításra. 

Kelt: Jászágó, ................................................... 

az ellátást igénylő vagy törvényes képviselőjének aláírása  
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3. melléklet 

KÉRELEM 

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS: IDŐSKORÚAK HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJMENTESSÉGE 
IGÉNYLÉSÉHEZ 

SZEMÉLYI ADATOK 

Ellátást igénylő 
neve:.......................................................................................................................................... 

Születési 
neve:.......................................................................................................................................... 

Születési hely, 
idő:.......................................................................................................................................... 

Anyja neve:.......................................................................................................................................... 

Állandó bejelentett 
lakcíme:.......................................................................................................................................... 

Tartózkodási 
helye:.......................................................................................................................................... 

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

Adóazonosító 
jel:.......................................................................................................................................... 

Kérelmezővel közös háztartásban, a fenti lakcímen, életvitelszerűen együtt élő személyek: 
Név: Születési név: Születési hely, 

idő: 
Anyja neve: TAJ száma: Adószám: 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Jövedelmi adatok 
A jövedelmek típusai A 

kérelmező 
jövedelme 

A 
kérelmezővel 

közös 
háztartásban 

A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 

Összesen 
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élő házastárs 
(élettárs) 

jövedelme 

egyéb rokon 
jövedelme 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló 
egyéb jogviszonyból származó jövedelem és 
táppénz 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó jövedelem 

      

3. Nyugellátás, megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásai 
(például rokkantsági ellátás, rehabilitációs 
ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati 
járandóság, táncművészeti életjáradék, 
átmeneti bányászjáradék, időskorúak 
járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátások emeléséről szóló jogszabály 
hatálya alá tartozó ellátás 

      

4. A gyermek ellátásához és gondozásához 
kapcsolódó támogatások [különösen: 
gyermekgondozási díj (GYED), 
gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), 
gyermeknevelési támogatás (GYET), családi 
pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás] 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami 
foglalkoztatási szerv által folyósított 
rendszeres pénzbeli ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott 
tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó 
jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 

      

7. A család összes havi nettó jövedelme       

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ........................ Ft/hó. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört 
gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 
felhasználásához, kezeléséhez. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelmen szereplő települési támogatások a szolgáltató/intézmény felé 
kerülnek folyósításra. 

Kelt: Jászágó, ................................................... 
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az ellátást igénylő vagy törvényes képviselőjének aláírása  
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4. melléklet 

NYILATKOZAT 

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

születési helye, 
ideje:.......................................................................................................................................... 

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

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

5111 
Jászfelsőszentgyörgy, ............................................................................................................................
.............. 

szám alatti lakos, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
hozzátartozóm.........................................................................................................................................
. 

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

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

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

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

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

Tudomásul veszem, hogy a temetéssel kapcsolatban minden téren a polgármester döntése érvényesül. 

Kelt: Jászágó, ..................................................... 

Nyilatkozattevő  
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5. melléklet 

VAGYONNYILATKOZAT 

SZEMÉLYI ADATOK 

Ellátást igénylő 
neve:.......................................................................................................................................... 

Születési 
neve:.......................................................................................................................................... 

Születési hely, 
idő:.......................................................................................................................................... 

Anyja neve:.......................................................................................................................................... 

Állandó bejelentett 
lakcíme:.......................................................................................................................................... 

Tartózkodási 
helye:.......................................................................................................................................... 

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

Adóazonosító 
jel:.......................................................................................................................................... 

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

Ingatlanok 

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) 

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 

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 
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Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft 

Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... 
címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. 
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft 

Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű 

személygépkocsi: ................................................. típus .................. rendszám 

a szerzés ideje:......................................, gyártás éve: ............................................................. 

Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft 

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: Jászágó, ................. 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. 
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6. melléklet 

KÉRELEM 

SZÜLETÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ 

SZEMÉLYI ADATOK 

Ellátást igénylő 
neve:.......................................................................................................................................... 

Születési 
neve:.......................................................................................................................................... 

Születési hely, 
idő:.......................................................................................................................................... 

Anyja neve:.......................................................................................................................................... 

Állandó bejelentett 
lakcíme:.......................................................................................................................................... 

Tartózkodási 
helye:.......................................................................................................................................... 

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

Adóazonosító 
jel:.......................................................................................................................................... 

Kérelmezővel közös háztartásban, a fenti lakcímen, életvitelszerűen együtt élő személyek: 
Név: Születési név: Születési hely, 

idő: 
Anyja neve: TAJ száma: Adószám: 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Jövedelmi adatok 
A jövedelmek típusai A 

kérelmező 
jövedelme 

A 
kérelmezővel 

közös 
háztartásban 
élő házastárs 

A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 
egyéb rokon 
jövedelme 

Összesen 
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(élettárs) 
jövedelme 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló 
egyéb jogviszonyból származó jövedelem és 
táppénz 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó jövedelem 

      

3. Nyugellátás, megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásai 
(például rokkantsági ellátás, rehabilitációs 
ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati 
járandóság, táncművészeti életjáradék, 
átmeneti bányászjáradék, időskorúak 
járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátások emeléséről szóló jogszabály 
hatálya alá tartozó ellátás 

      

4. A gyermek ellátásához és gondozásához 
kapcsolódó támogatások [különösen: 
gyermekgondozási díj (GYED), 
gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), 
gyermeknevelési támogatás (GYET), családi 
pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás] 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami 
foglalkoztatási szerv által folyósított 
rendszeres pénzbeli ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott 
tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó 
jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 

      

7. A család összes havi nettó jövedelme       

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ........................ Ft/hó. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört 
gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 
felhasználásához, kezeléséhez. 

Nyilatkozom, hogy a kérelemmel érintett gyermeket saját háztartásomban nevelem. 

Kelt: Jászágó, ................................................... 

az ellátást igénylő vagy törvényes képviselőjének aláírása  



23 

7. melléklet 

KÉRELEM 

ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÓK TÁMOGATÁSA IGÉNYLÉSÉHEZ 

SZEMÉLYI ADATOK 

Ellátást igénylő 
neve:.......................................................................................................................................... 

Születési 
neve:.......................................................................................................................................... 

Születési hely, 
idő:.......................................................................................................................................... 

Anyja neve:.......................................................................................................................................... 

Állandó bejelentett 
lakcíme:.......................................................................................................................................... 

Tartózkodási 
helye:.......................................................................................................................................... 

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

Adóazonosító 
jel:.......................................................................................................................................... 

Kérelmezővel közös háztartásban, a fenti lakcímen, életvitelszerűen együtt élő személyek: 
Név: Születési név: Születési hely, 

idő: 
Anyja neve: TAJ száma: Adószám: 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Jövedelmi adatok 
A jövedelmek típusai A 

kérelmező 
jövedelme 

A 
kérelmezővel 

közös 
háztartásban 
élő házastárs 

A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 
egyéb rokon 
jövedelme 

Összesen 
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(élettárs) 
jövedelme 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló 
egyéb jogviszonyból származó jövedelem és 
táppénz 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó jövedelem 

      

3. Nyugellátás, megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásai 
(például rokkantsági ellátás, rehabilitációs 
ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati 
járandóság, táncművészeti életjáradék, 
átmeneti bányászjáradék, időskorúak 
járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátások emeléséről szóló jogszabály 
hatálya alá tartozó ellátás 

      

4. A gyermek ellátásához és gondozásához 
kapcsolódó támogatások [különösen: 
gyermekgondozási díj (GYED), 
gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), 
gyermeknevelési támogatás (GYET), családi 
pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás] 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami 
foglalkoztatási szerv által folyósított 
rendszeres pénzbeli ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott 
tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó 
jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 

      

7. A család összes havi nettó jövedelme       

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ........................ Ft/hó. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört 
gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 
felhasználásához, kezeléséhez. 

A támogatással kapcsolatban vállaljuk, hogy a támogatás kiutalásától számított 90 napon belül 
számlával igazoljuk a támogatás felhasználását. Továbbá vállaljuk, hogy a támogatás kiutalását 
követő 5 évig jászágói lakhellyel rendelkezünk. 

Kelt: Jászágó, ................................................... 
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az ellátást igénylő vagy törvényes képviselőjének aláírása  
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8. melléklet 

KÉRELEM 

TÜZELÉSI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉHEZ 

SZEMÉLYI ADATOK 

Ellátást igénylő 
neve:.......................................................................................................................................... 

Születési 
neve:.......................................................................................................................................... 

Születési hely, 
idő:.......................................................................................................................................... 

Anyja neve:.......................................................................................................................................... 

Állandó bejelentett 
lakcíme:.......................................................................................................................................... 

Tartózkodási 
helye:.......................................................................................................................................... 

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

Adóazonosító 
jel:.......................................................................................................................................... 

Kérelmezővel közös háztartásban, a fenti lakcímen, életvitelszerűen együtt élő személyek: 
Név: Születési név: Születési hely, 

idő: 
Anyja neve: TAJ száma: Adószám: 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Kérelem benyújtásának indoka (szabadszöveges): 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 

Jövedelmi adatok 
A jövedelmek típusai A 

kérelmező 
jövedelme 

A 
kérelmezővel 

közös 
háztartásban 
élő házastárs 

(élettárs) 
jövedelme 

A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 
egyéb rokon 
jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló 
egyéb jogviszonyból származó jövedelem és 
táppénz 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó jövedelem 

      

3. Nyugellátás, megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásai 
(például rokkantsági ellátás, rehabilitációs 
ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati 
járandóság, táncművészeti életjáradék, 
átmeneti bányászjáradék, időskorúak 
járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátások emeléséről szóló jogszabály 
hatálya alá tartozó ellátás 

      

4. A gyermek ellátásához és gondozásához 
kapcsolódó támogatások [különösen: 
gyermekgondozási díj (GYED), 
gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), 
gyermeknevelési támogatás (GYET), családi 
pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás] 
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5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami 
foglalkoztatási szerv által folyósított 
rendszeres pénzbeli ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott 
tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó 
jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 

      

7. A család összes havi nettó jövedelme       

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ........................ Ft/hó. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört 
gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 
felhasználásához, kezeléséhez. 

Kelt: Jászágó, ................................................... 

az ellátást igénylő vagy törvényes képviselőjének aláírása
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Általános indokolás 

A hatályos jogszabályoknak megfelelően kívánja szabályozni az önkormányzat a szociális 
ellátásokat, ezért szükséges új rendelet megalkotása, mind formai, mind tartalmi szempontok 
alapján.  


