
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testületének  

3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete  

a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § E rendelet célja, hogy az állam által a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

 szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó pénzben és 

 természetben nyújtott szociális ellátások biztosítása mellett megteremtse annak a 

 lehetőségét, hogy a helyi viszonyokra adaptálva pénzben és természetben 

 támogatást nyújtson az időszakosan, illetve  tartósan létfenntartási gonddal küzdő 

 személy, család részére a lakhatással, iskoláztatással, családalapítással, egészségi 

 állapottal, halálesettel, elemi kárral összefüggő kiadások kezelésére. 

 

2. Eljárási rendelkezések 

 

2. § A jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, a hatósági 

 ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

 szóló 2004. évi CXL. törvény /a továbbiakban: Ket./ rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

3. § (1) E rendelet alkalmazásában a szociális rászorultság akkor állapítható meg, ha a 

 kérelmező, vagy vele közös háztartásban élő személy(ek) az Szt. 4. § (1)  bekezdés b), 

 ba) és bb) pont szerinti vagyonnal nem rendelkeznek. 

 

 (2) A rendkívüli települési támogatás és a rendkívüli átmeneti segély megállapításánál 

az (1) bekezdés nem alkalmazandó. 

 

4. § A települési támogatásra vonatkozó kérelmet a függelék szerinti formanyomtatványon 

 az önkormányzat polgármesteri hivatalának adminisztrációs és végrehajtási feladatokat 

 ellátó szakirodájához kell benyújtani, az e rendeletben meghatározott 

 dokumentumokkal (igazolásokkal, nyilatkozatokkal) együtt.  

 

5. §  A kérelemhez mellékelni kell: 

 

a) egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóságot igazoló nyilatkozatot 

 félévente, korhatárra tekintett nélkül, 

b) nyilatkozat őstermelői tevékenység végzéséről, vagy mezőgazdasági 

 őstermelői igazolvány bemutatása, 

c) az aktív korú munkaviszonnyal, és rendszeres pénzellátással nem rendelkező 

 kérelmezőnek/kérelmezőknek az illetékes munkaügyi kirendeltség igazolását 

 arra  vonatkozóan, hogy regisztrált együttműködő munkanélküli, a 

 munkaügyi kirendeltség által folyósított pénzbeli ellátás esetén az ellátást 

 megállapító határozat, valamint az alkalmi munkából származó jövedelemre 

 vonatkozó nyilatkozatot, 
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d) tartósan beteg, autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszéd fogyatékos 

 gyermek/hozzátartozó egészségügyi állapotára vonatkozó igazolást, 

e) a 18. életévét betöltött gyermek/hozzátartozó nappali tagozaton tanuló esetében 

 az oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony 

 fennállásáról,  

f) a nyugdíjas kérelmező és nyugdíjas családtagja(i) esetében a nyugdíjas 

 törzsszámra  vonatkozó igazolást, a kérelem benyújtását megelőző hónap 

 nyugdíjszelvénye, 

g) a családi pótlékra, GYES-re, GYED-re, GYET-re vonatkozó nyilatkozat, 

 megállapító  szerv határozata, munkahely igazolása, 

h) gyermektartásdíjra vonatkozó igazolás (abban az esetben is, aki a 

 gyermektartásdíjat  kapja, és abban az esetben is, aki a gyermektartásdíjat 

 megfizeti), gyermektartásdíjat  megállapító jogerős bírósági ítélet 

 bemutatása, valamint a gyermektartásdíj összegéről a felek peren kívül 

 létrejött írásbeli egyezségének bemutatása, 

i) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelem esetén 

 a munkaviszony megszűnésének igazolása, 

j) amennyiben az f), g) és h) pontban meghatározott ellátások utalása 

 folyószámlára történik, a jövedelem a kérelem benyújtását megelőző 30 

 napnál nem régebbi  bankszámlakivonattal is igazolható, ez esetben a 

 bankszámlakivonat mellé csatolni szükséges az érintett nyilatkozatát az 

 ellátásokat terhelő levonások összegére vonatkozóan, 

k)  a kérelem benyújtását megelőző hónap közüzemi kiadását igazoló számlalevél, 

a fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához 

szükséges adatok.    

 

6. § Környezettanulmányt kell végezni: 

 

a) a jogosulatlanul felvett települési támogatás méltányosságból való elengedése, 

 csökkentése, részletekben történő megfizetése engedélyezését megelőzően, 

b) a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás esetén a felülvizsgálati 

 eljárás  során. 

 

7. § A települési támogatás és a rendkívüli átmeneti segély egészben, vagy részben 

 természetbeni  ellátás formájában is nyújtható. 

 

8. § Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, tüzelő, gyógyszer, gyógyászati 

 segédeszköz  megvásárlása, ruhavásárlás (babakelengye), közüzemi szolgáltatási 

 díjhátralék kiegyenlítése, tankönyv, gyermekintézmények térítési díjának 

 kifizetése.   

 

9. § A települési támogatás megállapításáról szóló határozatban előírásra kerül a 

 támogatás rendeltetésszerű felhasználásának igazolása.  

 

10. § A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott települési támogatást a 

 gyermekre kell megállapítani és a törvényes képviselőnek kell folyósítani. 
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3. Az ellátások megállapítása 

 

11. § A települési támogatás, és a köztemetés esetén a hatáskört – kivéve rendkívüli 

 átmeneti segély I. fokon történő megállapítását, és a méltányossági jogkör 

 gyakorlását – a polgármester  gyakorolja.  

 

12. § Rendkívüli átmeneti segélyt I. fokon a szakbizottság állapít meg. 

 

13. § Méltányossági jogkör gyakorlására a képviselő – testület jogosult. 

 

4. A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása, felülvizsgálata és visszafizetése 
 

14. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 

 valamint folyósításának szabályaira a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet, az egyes 

 pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályaira a 62/2006. (III. 27.) Korm. 

 rendelet előírásait kell alkalmazni. 

 

15. § Az eseti jelleggel megállapított települési támogatást postai úton kell kifizetni – kivéve 

 a közüzemi szolgáltatási díj hátralék kifizetése esetén, az utalás a szolgáltató felé 

 történik, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájáruláshoz 

 igényelt települési  támogatás esetén jogerős, határozat ellenében a kifizetés a 

 házipénztárból történik – a megállapítást követő 15 napon belül – a szakiroda által 

 elkészített kimutatás alapján -, melyről a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 

 Pénzügyi Irodája gondoskodik. A havi rendszerességgel  nyújtott települési 

 támogatás a jogosultság megállapítását követő hónaptól kezdődően minden 

 hónap 5. napjáig kerül utalásra a szakiroda által elkészített kimutatás szerint.  

 

16. § Rendkívüli krízishelyzet esetén, ennek egyidejű igazolásával, a polgármester és a 

 jegyző házipénztári kifizetést engedélyezhet. 

 

17. § A gyermekintézmény térítési díjához nyújtott támogatás összege az intézmény által 

 kiállított számla alapján havonta utólag, minden hónap 10. napjáig kerül utalásra. 

 

18. § A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás a kérelem benyújtása 

 hónapjának első napjától illeti meg a kérelmezőt.  

 

19. § A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolásához, gondozásához nyújtott 

 havi  rendszerességgel biztosított települési támogatásra való jogosultság 

 feltételeinek fennállását a jogosultság fennállásának kezdő napjától számított egy 

 éven belül felül kell vizsgálni. 

 

20. § Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevő köteles a pénzbeli szociális 

 ellátás  visszatérítésére, a természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog 

 visszaszolgáltatására,  vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére 

 az Szt. 17. §-ban foglaltaknak megfelelően. 

 

21. § A települési támogatást jogosulatlanul igénybe vevő esetében, amennyiben a kötelezett 

 megélhetését súlyosan veszélyeztető tartós élethelyzet áll fenn, a megtérítés, 

 pénzegyenérték és a kamat összege méltányosságból elengedhető, csökkenthető  vagy 

 részletekben fizethető vissza.  
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22. § A méltányosság gyakorlása során a megtérítés összegének csökkentése vagy 

 elengedése esetében figyelembe vehető: 

 

a) a visszafizetésre kötelezett személy családjának az egy főre jutó havi nettó 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének kétszeresét, 

b) a családban tartós beteg, autista, fogyatékos gyermek/hozzátartozó él, 

c) a családban regisztrált álláskereső hozzátartozó él,  

 

 és mindezeket hitelt érdemlően igazolni szükséges.    

 

5. Az ellátások formái 

 

23. § Az önkormányzat szociális rászorultságtól függően pénzbeli vagy természetbeni 

 ellátásként biztosítja  

 

a) települési és rendkívüli települési támogatást, 

b) rendkívüli átmeneti segélyt, 

c) köztemetést. 

 6. A települési támogatás 

 

24. § A képviselő – testület az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt települési 

 támogatást a  létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az 

 időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve  személyek 

részére.  

 

25. § Települési támogatás nyújtható: 

 

a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres és eseti kiadások viseléséhez, 

b) gyógyszerkiadáshoz, 

c) 18. életévét betöltött tartósan beteg közeli hozzátartozó ápolásához, 

 gondozásához. 

 

26. § Elsősorban az a kérelmező jogosult rendkívüli települési támogatásra, aki: 

 

a) önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, 

b) betegségből eredően jelentősen csökkent a jövedelme, 

c) elemi kár miatt anyagi segítségre szorul, 

d) gyógyászati segédeszközt jövedelmi helyzete miatt megvásárolni nem képes, 

e) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, 

f) a gyermek fogadásának előkészítéséhez, 

g) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, 

h) a gyermek családjába való visszakerülésének elősegítéséhez, 

i) iskoláztatással összefüggő kiadásokhoz,  

j) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez.  

 

27. § (1) Települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az 

egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

150%-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén annak 200%-át nem haladja meg. 

 

 (2) Rendkívüli települési támogatás jövedelemre tekintet nélkül megállapítható.  
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28. § A települési támogatás mértéke – kivéve lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 

 kiadásokhoz  nyújtott támogatást, gyógyszerkiadások támogatását, 18. életévét 

 betöltött közeli hozzátartozó  ápolását, gondozását – alkalmanként maximum 10.000,-

 Ft lehet. 

 

29. § Rendkívüli települési támogatás esetében a rendkívüli élethelyzet igazolására 

 helyszíni környezettanulmányt kell készíteni. A támogatás összege nem  haladhatja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 

 

30. § (1) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások: villanyáram, vízfogyasztás, 

 gázfogyasztás, távhőszolgáltatás, csatornahasználat, szemétszállítás, lakbér, albérleti 

 díj, közös költség és tüzelőanyag költsége. 

 

(2) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások közül ahhoz kell a települési 

támogatást  nyújtani, amely a kérelmező írásbeli nyilatkozata szerint a lakhatását a 

legnagyobb  mértékben veszélyezteti. A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának 

első napjától  számított egy évre kerül megállapításra. 

 

(3) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy 

jogosultnak  állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások 

számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet, és a jogerős bírói 

határozattal megosztott lakás lakrészeit. 

 

(4) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás havi összege 2.500,-Ft/hó. 

Tüzelőanyag  költségéhez nyújtott települési támogatás összege 30.000,-Ft/év. 

 

31. § (1) Gyógyszertámogatás megállapítása iránt benyújtott települési támogatási kérelem 

 az eljárási rendet figyelembe véve a lehető legrövidebb időn belül elbírálandó. A 

 jogosultságot megállapító határozattal a kérelmező  jogosult a gyógyszertár által 

 kiadott igazolással együtt gyógyszere(i) kiváltására. 

 

(2) A gyógyszertámogatásként határozattal megállapított települési támogatás 

elszámolása  a gyógyszert/gyógyszereket igazoltan kiadó és a jogosult által igazoltan 

átvett  gyógyszer/gyógyszerek vonatkozásában az illetékes gyógyszertárral a 

szakiroda  végzi.  

 

(3) Alanyi és normatív alapon közgyógyellátásra jogosult gyógyszerei kiváltásához 

 települési támogatás nem állapítható meg. 

 

32. § (1) 18. életévét betöltött tartósan beteg közeli hozzátartozó ápolásához, gondozásához 

 nyújtott települési támogatás havi összege az éves központi költségvetési  törvényben 

 meghatározott alapösszeg 80%-a. A támogatás megállapításához a háziorvos előzetes 

 igazolása és szakvéleménye szükséges, amelyben igazolja a fogyatékosság 

 típusát, a tartós betegség fennállását, és azt, hogy e miatt állandó és tartós 

 gondozás indokolt, megjelölve azokat a feladatokat, amelyeket az ápolt 

vonatkozásában elvégezni szükséges. 

  

(2) 18. életévét betöltött tartósan beteg közeli hozzátartozó ápolása, gondozása miatt 

 települési támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálását megelőzően helyszíni 

 környezettanulmányt kell készíteni.  



 6 

 

(3) 18. életévét betöltött tartósan beteg közeli hozzátartozó ápolása, gondozásához 

települési támogatás nem állapítható meg abban az esetben, amennyiben 

 

a) a kérelmező más jogcímen ápolási díjban részesül, 

b) az ápolt ápolásáról, gondozásáról más személy gondoskodik. 

 

(4) Ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha: 

 

  a) az ápolást végző személy több egymást követő napon nem gondoskodik az 

  ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényeinek kielégítéséről,  

  b) az ápolt személy lakókörnyezete az általánosan elfogadott normák szerint 

  higiéniai szempontból kifogásolható. 

 

33. § Iskoláztatással összefüggő kiadásokhoz települési támogatásban részesülhet: 

 

a) az a nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú, vagy 

b) az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 

 23. életévének betöltéséig, vagy 

c) az a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 

 25. életévének betöltéséig, 

 

 aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, és a családjában az egy 

 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

 összegének 200%-át, valamint a képzési keretidőt nem lépte túl. 

 

34. § (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségéhez nyújtott települési támogatás 

 összege 25.000,-Ft. 

 

(2) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való 

hozzájáruláshoz igényelt települési támogatás iránti kérelmet az elhalálozás napjától 

számított 30  napon belül nyújthatja be. A kérelemhez mellékelni kell a temetés 

költségeiről,  a támogatást kérő vagy a vele azonos lakcímen élő közeli 

hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát, valamint az eredeti halotti 

anyakönyvi kivonatot. 

 

(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott 25.000,-Ft települési 

támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat 

számával együtt a számlákra rá kell vezetni, továbbá az eredeti okmányokat a 

kérelmező részére vissza kell adni.  

 

7. Rendkívüli átmeneti segély 

 

35. § (1) Rendkívüli átmeneti segély egy család részére egy naptári évben egyszer adható. 

 

(2) A rendkívüli átmeneti segély összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 

  mindenkori legkisebb összegének ötszörösét. 

 

(3) Rendkívüli átmeneti segély adható: 

 

a) elemi kár esetén,  
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b) a kérelmező, vagy a családban élő személy tartós betegsége miatti 

 jövedelemcsökkenés, váratlan rendszeres nagyobb kiadás /műtét, kórház,  

 gyógyászati  segédeszköz/ vonatkozásában. 

 

(4) A rendkívüli átmeneti segély kérelem elbírálása, környezettanulmánnyal együtt 

 terjeszthető a szakbizottság elé. 

 

8. Köztemetés 

 

36. § Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítése alól 

 mentesül, ha a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi 

 nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, egyedül álló és egyedül élő esetén 

annak  150%-át nem haladja meg.    

 

9. Méltányossági jogkör gyakorlása 

 

37. § Az e rendelet alapján elutasított települési támogatás esetében a képviselő – testület 

 minősített többséggel az éves helyi költségvetés terhére méltányossági jogkörében 

 eljárva állapíthat meg támogatást. 

 

38. § Az (1) bekezdés alapján a méltányossági jogkör gyakorlásának feltétele a családban az 

 egy főre jutó nettó jövedelem a jövedelemhatártól maximum 5 %-kal tér el. 

 

39. § A méltányossági jogkör gyakorlásához szükséges a kérelmező és családja, tartásra 

 köteles hozzátartozója jövedelmi és vagyoni helyzetének vizsgálata az Szt. 4. §  (1) 

 bekezdés alapján.  

10. Záró rendelkezések 

 

40. §  Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba. 

 

41. §  (1) A 2015. március 1. napján folyamatban lévő ügyekben e rendelet szabályait kell 

alkalmazni. 

 

 (2) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolására, gondozására 

megállapított ápolási díjat – 2015. március 1. napjától települési támogatást – 2015. 

május 31. napjáig e rendelet szabályai szerint felül kell vizsgálni. 

 

42. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja: 

 

 a) a tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok 

 huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk 

 (1) bekezdés d) pont és 21. cikk, 

 

 b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió 

 polgárainak és családtagjainak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 

 tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, 

 továbbá a 64/221/EGK, 68/360/EGK, 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, 

 75/35/EGK, a 90/364/EGk, 90/365/EGK, és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül 

 helyezéséről, 24. cikk, 
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c) a Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. május 25.) a harmadik országbeli 

állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való 

belépésének és tartózkodásának feltételeiről, 14. cikk (1) bekezdés e) pont, 

d) a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre 

jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet 

biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról 

szóló, 2011. december 13-i, 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, 3. cikk 

(2) bekezdés, 29. cikk, valamint 

e) a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való 

tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló 

összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely 

tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. 

december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, 12. cikk (1) 

bekezdés e) pont. 

 

43. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város 

 Önkormányzat Képviselő – testületének 27/2011. (IV. 29.) önkormányzati 

 rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról.   

 

 

Nagykőrös, 2015. február 13. 

 

 

Dr. Czira Szabolcs sk.               Dr. Nyíkos Sára sk. 

polgármester                                                                                 címzetes főjegyző 
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Függelék Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

3/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletéhez 

 

FORMANYOMTATVÁNY 

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ 

A kérelmező neve: 

 

A kérelmező születési neve:  

 

A kérelmező születési helye, ideje: 

 

A kérelmező anyja neve: 

 

A kérelmező családi állapota: 

 

A kérelmező állampolgársága (egyéb jogállása): 

 

A kérelmező lakóhelye:  

 

A kérelmező tartózkodási helye: 

 

A kérelmező telefonszáma: 

 

A kérelmező TAJ száma: 

 

*Számlavezető bank neve, címe: 

 

 

 

*Bankszámla száma:          

- 

         

- 

        

 

** Igényelt támogatás formája:  

1. Települési támogatás:  

  

a) lakhatással összefüggő eseti kiadások: villany, víz, gáz, távhő, csatorna, 

szemétszállítás, lakbér, albérleti díj, közös költség, tüzelőanyag 

b) lakhatással összefüggő rendszeres kiadások: villany, víz, gáz, távhő, csatorna, 

szemétszállítás, lakbér, albérleti díj, közös költség, tüzelőanyag 

c) gyógyszertámogatás 

d) 18. életévét betöltött tartósan beteg közeli hozzátartozó ápolása, gondozás 

 

2.  Rendkívüli települési támogatás: 

a) önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni 
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b) betegségből eredően jelentősen csökkent a jövedelem 

c) elemi kár miatt anyagi segítségre szorul 

d) gyógyászati segédeszköz jövedelmi helyzete miatt megvásárolni nem képes 

e) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához 

f) a gyermek fogadásának előkészítéséhez 

g) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz 

h) a gyermek családjába való visszakerülésének elősegítéséhez  

i) iskoláztatással összefüggő kiadásokhoz  

j) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez 

Kitöltendő az 1. d) pont szerinti települési támogatás igénylése esetén: 

Az ápolt személyre vonatkozó adatok 

Neve: 

Születési neve:  

Születési hely, idő: 

Anyja neve: 

Lakóhelye:  

Tartózkodási helye: 

TAJ száma: 

 

Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve, lakóhelye:  

 

 

 

Kitöltendő a 2. j) pont szerinti települési támogatás igénylése esetén: 

Az elhunyt személyre vonatkozó adatok 

Neve: 

Születési neve:  

Születési hely, idő: 

Anyja neve: 

Lakóhelye:  
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Tartózkodási helye: 

Halálozás időpontja: 

Az eredeti halotti anyakönyvi kivonat száma: 

 

A támogatás iránti kérelem részletes indokolása: 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………. 

A kérelmezővel együtt lakó közeli hozzátartozók: 

 

Név Rokoni 

kapcsolat 

Szül. hely, 

idő 

Anyja neve TAJ szám Munkahely 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Jövedelemnyilatkozat: 

 

Jövedelmek típusai 
Kérelmező 

jövedelme 

 

Közeli hozzátartozók jövedelme 

 

a) b) c) d) 

1./ Munkaviszonyból, 

munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyból szárm. jöv. 
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2./Társas és egyéni vállalkozásból 

származó jövedelem (őstermelő) 

     

3./Ingatlan, ingó vagyontárgyak 

értékesítéséből, vagyoni értékű jog 

átruházásából származó jöv. 

     

4./Nyugellátás, baleseti nyugellátás, 

egyéb nyugdíjszerű ellátások 

     

5./Gyermekek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások Gyed, Gyes, Gyet, 

családi pótlék, gyermektartásdíj stb. 

     

6./Önkormányzat és munkaügyi 

szervek által folyósított rendszeres 

pénzbeli ellátás 

     

7. Föld bérbeadásából  

származó jövedelem 

     

8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból 

származó jövedelem) 

     

9./Jövedelem összesen 

 

     

10./ Család havi nettó összjövedelme:  

11./ Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem:  

 

Nyilatkozatok: 

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

megfelelnek. 

2. A kérelem kedvező elbírálása estén fellebbezési jogomról lemondok. 

3. Tudomásul veszem, hogy a megállapított települési támogatás rendeltetésszerű 

felhasználását köteles vagyok igazolni. 

 

Nagykőrös, …… év …………… hónap ……. nap 

        ………………………………………. 

kérelmező/törvényes képviselő aláírása 
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Kérelemhez kötelezően csatolandó dokumentumok: 

Igényelt települési támogatási formától függetlenül 

A kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme a kérelmezővel egy 

háztartásban életvitelszerűen együtt lakó hozzátartozó/k vonatkozásában is 

 

db 

Vagyonnyilatkozat                           db  

Egyedülállósági nyilatkozat félévente, korhatárra tekintet nélkül                           db 

Nyilatkozat őstermelői tevékenység végzéséről, vagy mezőgazdasági 

őstermelői igazolvány másolata 

                          db 

Alkalmi munkából származó jövedelemre vonatkozó nyilatkozat                           db 

Az illetékes munkaügyi kirendeltség igazolása a regisztrációjáról, rendszeres 

pénzellátásról 

                          db 

Tartósan beteg, autista/fogyatékosság igazolása                           db 

18. életévét betöltött esetén nappali tagozaton tanulmányokat folytató 

jogviszony igazolása 

                          db 

Nyugdíjas törzsszám igazolása, a kérelem benyújtását megelőző hónap 

nyugdíjszelvénye 

                          db 

CSP, GYES, GYED , GYET igazolása                           db 

Gyermektartásdíjra vonatkozó igazolás (gyámhivatali jkv., bírói ítélet, 

egyezség) 

                          db 

Munkaviszony megszűnésének igazolása                           db 

Kérelem benyújtását megelőző hónap közüzemi kiadást igazoló számlalevél, 

fogyasztási hely azonosító adat igazolása 

                          db 

1. c) pont szerinti települési támogatás igénylése esetén 

Gyógyszertámogatás összegét igazoló gyógyszertári kimutatás                           db 

1. d) pont szerinti települési támogatás igénylése esetén 

Háziorvos igazolása, szakvéleménye az ápolt személyről                           db 

2. j) pont szerinti települési támogatás igénylése esetén 

Eredeti halotti anyakönyvi kivonat                           db 

A kérelmező nevére szóló temetkezési költségről szóló eredeti számlák                           db 

 

* Kitöltendő, amennyiben kérelmező a támogatás folyósítását bankszámlaszámra kéri. 

** A megfelelő szövegrész aláhúzandó. 


