DUBICSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ–
TESTÜLETÉNEK
3/2021.(III.31.) önkormányzati rendelete
a települési támogatás megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Dubicsány Község
polgármestereként
Dubicsány
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületének feladat- és hatáskörét gyakorolva,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban: Szt.) 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
1. §
(1)

A rendelet hatálya kiterjed Dubicsány Község közigazgatási
területén életvitelszerűen élő és bejelentett lakcímmel
rendelkező az Szt. 3.§ (1)-(3) bekezdésében foglalt
személyekre és hajléktalanokra.

(2)

E rendelet alkalmazása során - ettől eltérő rendelkezés
hiányában- az Szt. 4.§-ában meghatározott fogalmakat kell
használni.

(3)

A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., valamint
a végrehajtására kiadott kormányrendelet rendelkezései az
irányadóak.
A települési támogatások formái
2.§

(1)

A Képviselő-testület a jogosultsági feltételek fennállása esetén
az arra jogosult személynek:

Települési támogatást::
a)
Lakásfenntartási települési támogatást
b)
Eseti települési támogatást
c)
Temetési települési támogatást
d)
Felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók
jegyzettámogatását
e)
Köztemetést
állapít meg.
(2)
e)

A Képviselő-testület hatáskörét a 2. § (1) bekezdés a), c), d) és
pontjait
a
jegyzőre ruházza át.
Eljárási szabályok
3.§

(1)

A települési támogatás és rendkívüli települési támogatás
iránti
kérelmet
e
rendelet
mellékletei
szerinti
kérelemnyomtatványon kell benyújtani a Putnoki Közös
Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vagy a
dubicsányi hivatali helyiségében személyesen, illetve postai
úton a 3630 Putnok Kossuth út 5. számra.
A kérelem átadható a Falugondnok részére is továbbítás
céljából.
(2)

A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a
kérelmező köteles a saját és vele közös háztartásban élő, ott
bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli
hozzátartozói
személyi
adataira,
vagyoni,
jövedelmi
viszonyaira vonatkozó nyilatkozatot becsatolni. Köteles
továbbá a kérelem nyomtatványon felsorolt igazolásokat illetve ezek hivatalból történő beszerzéseihez szükséges
hozzájárulásokat – mellékelni.

(3)

A jövedelem számításánál irányadó időszak, az igazolás módja,
valamint a jövedelem számítása tekintetében az Szt. 10. § (2)(7) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(4)

Az igénylők szociális, vagyoni körülményeinek feltárása
érdekében a szociális ellátásra való jogosultság elbírálása
során környezettanulmány készíttethető.

(5)

A támogatás megállapítása szempontjából a személyiadat- és
lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.

Települési támogatás
Lakásfenntartási települési támogatás
4.§
(1)A lakásfenntartási települési támogatás a szociálisan rászoruló
háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem
lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
(2)A lakásfenntartási települési támogatást elsősorban természetbeni
szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő
azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének
elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben
veszélyezteti.
(3)A lakásfenntartási települési támogatásra jogosult az a személy,
akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének
sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem
megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási
egységek összegének hányadosával.
(4)A lakásfenntartási települési támogatás megállapításának további
feltétele e rendelet 10.§-a szerinti rendezett lakókörnyezet
biztosítása. A lakásfenntartási települési támogatásra való
jogosultságot megállapító határozatban rendelkezni kell a
lakókörnyezet
rendezettségének
biztosítására
vonatkozó
kötelezettségekről.
(5)A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a
háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet
kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma
0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma
személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma
tagonként 0,7.

(6)Ha a háztartás
a) (5) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű
családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül,
vagy
b) (5) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel
magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe
vett arányszám 0,2-del növekszik.
(7)A lakásfenntartási települési támogatás esetében a lakásfenntartás
elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy
négyzetméterre
jutó
elismert
költség
szorzata.
Az
egy
2
négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450,-Ft/m .
(8)A lakásfenntartási
lakásnagyság
a)
b)
c)
d)
e)

települési

támogatás

esetében

elismert

ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban
megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5
nm,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(9)A lakásfenntartási települési támogatás összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 50%-át,
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás
mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem
az a) pont szerinti mértéket meghaladja,
de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás
összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni, úgy, hogy annak
mértéke az 5.000 forintot nem haladhatja meg.

(10) A (6) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő
módon történik:
J – 0,5 NYM
TM = 0,3 - _____________ x 0,15
NYM

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell
meghatározni.
(11) A
lakásfenntartási
megállapítani.

települési

támogatást

egy

évre

kell

(12) Lakásfenntartási települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy
jogosultnak
állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(13) A kérelmet e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell
előterjeszteni.
A
kérelemhez mellékelni kell e rendelet 5.
melléklete szerinti
vagyonnyilatkozatot.
Eseti települési támogatás
5.§
(1)
Eseti
települési
támogatásban
részesíthető
az,
aki
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
különösen
a) ha elemi kárt szenvedett, a támogatást jövedelemvizsgálat
nélkül kell megállapítani és a támogatás mértéke 100.000,-Ftig terjedhet.
b) ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át, egyedül élő esetében a 300 %-át és a kérelem
benyújtását megelőző hat hónapon belül diagnosztizált súlyos
betegség esetében a gyógyítással, kórházi tartózkodással járó
többletköltségekhez, a támogatás mértéke 50.000,-Ft-ig
terjedhet;

c) ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át, egyedül élő esetében a 250%-át és akinél speciális
betegség
alakul
ki
–
különösen
cukorbetegség,
lisztérzékenység, stb.- a speciális étrendhez
d) Jövedelemvizsgálat nélkül – rendkívüli szociális támogatás
állapítható
meg
egyedi
Képviselő – testületi határozattal, amennyiben a kérelmező
létbiztonsága
veszélybe kerül
ezekben az esetekben a támogatás mértéke 50.000,-Ft-ig terjedhet.
(2) Elemi kárnak minősül: a Katasztrófavédelmi hatóság által
katasztrófahelyzetnek minősített helyzetben bekövetkezett kár
(árvíz, földrengés, földcsuszamlás vihar)
(3) Eseti támogatásban részesíthető az, aki időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzd, családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a 100%-át, egyedül élő
esetében a 200%-át, és aki
a) önmaga, valamint családja megélhetését a kérelem
benyújtásakor más módon nem tudja biztosítani,
b) előrefizetős áramfogyasztást, gázfogyasztást mérő készülék
felszereléséhez,
A támogatás mértéke 5.000,-Ft/év.
(4)

A (1) bekezdésben szabályozott esetekben a kérelem
benyújtásának határideje az esemény bekövetkeztét követő 60
nap.

(5)

A (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben rendkívüli
települési támogatás ugyanazon lakásra és ugyanazon elemi
kárra tekintettel egy alkalommal állapítható meg.

(6)
A kérelmet e rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon
kell előterjeszteni.
Temetési támogatás
6.§
(1)

Temetési támogatásban részesíthető az, aki az elhunyt
személy eltemettetéséről gondoskodott, de a temetési

költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását
veszélyezteti.
(2)

Temetési támogatásra jogosult az, akinek a családjában az egy
főre jutó havi jövedelem ne éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a 150%-át, egyedül élő
esetében a 200%-át.

(3)

A támogatás mértéke: 20.000,-Ft

(4)

A temetési támogatás iráni kérelmet a halálesetet követő 2
hónapon belül lehet benyújtani az erre a célra e rendelet 3.
melléklete szerinti nyomtatványon. A kérelmezőnek a
kérelemhez kell csatolnia a kérelmező nevére kiállított számla
eredeti példányát, a halotti anyakönyvi kivonat másolatát,
valamint a jövedelemigazolást. A számlára rá kell vezetni a
települési támogatás megállapításáról szóló határozat számát,
a támogatás mértékét.
Felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók
jegyzettámogatása
7.§

(1)

A
felsőfokú
tanulmányokat
folytató
hallgatók
jegyzettámogatásának
célja
a
szociálisan
hátrányos
helyzetben lévő, felsőfokú oktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató hallgató támogatása.

(2)

Támogatásban kell részesíteni azt a felsőfokú oktatási
intézmény
nappali
tagozatán,
alapvagy
osztatlan
mesterképzésen tanulmányokat folytató hallgatót, aki,
a) a kérelem benyújtását megelőzően dubicsányi lakóhellyel
rendelkezik,
és
életvitelszerűen ott él,
b) 25. életévét nem töltötte be,
c) első diplomáját szerzi,
d)családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem
haladja meg a mindenkori garantált bérminimum összegét és
e) kérelmét az első szemeszterben november 15-ig, a második
szemeszterben március 15-ig előterjeszti a hallgatói
jogviszony fennállásának igazolásával együtt,
f) felsőfokú szakképzés – nappali egyetemi oktató rendszerben,
g)a támogatásban részesített hallgatók – külön megkeresés
nélkül – a folyamatosan gyarapodó szakmai tudásuk okán az
önkormányzati rendezvények lebonyolításában kötelesek részt
venni.

(3)

A támogatás összege 50.000,-Ft/félév.

(4)

A támogatás az őszi szemeszterben november 30-ig, a tavaszi
szemeszterben április 30-ig kerül kifizetésre.

(5)

A hallgató támogatásra csak az aktív félévben, a végzettség
megszerzéséhez szükséges, a felsőfokú oktatási intézmény
képzési követelményei szerint meghatározott képzési idő alatt
jogosult.

(6)
A kérelmet a 4. melléklet szerinti nyomtatványon kell
előterjeszteni.
Köztemetés
8. §
(1)
A köztemetés előterjesztése külön nyomtatvány nélkül, írásos
dokumentum
alapján
történik.
(2)
és

A hatóság valamennyi köteles személyt írásban nyilatkoztat,
ezt
követően
rendeli
el a közköltségen történő temettetést.

Szociális ellátások kifizetésével kapcsolatos szabályok
9.§
(1)

A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatást utólag,
a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell folyósítani.

(2)

A kérelmezőt a havi rendszerességgel járó lakásfenntartási
támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától
illeti meg.

(3)

Az
e
rendeletben
megállapított
ellátások
pénzben
házipénztárból, lakossági folyószámlára történő utalással,
közüzemi szolgáltatóhoz, intézményhez történő utalással
adhatóak.
Ellenőrzés
10.§

(1)

A szociális ellátásban részesülő a jogosultsága feltételeit
érintő lényeges körülmények megváltozásáról 15 napon belül
köteles értesíteni a Putnoki Közös Önkormányzati Hivatalt.

(2)

A támogatást megállapító szerv a megállapított támogatás
jogosultsági feltételit ellenőrizheti.

(3)

A
felülvizsgálattal
érintett
ellátást
megszüntetni
határozathozatal hónapjának utolsó napjával kell.

a

(4)

Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy e
rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell
szüntetni, további az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen
igénybe vevőt az Szt. 17.§-a szerinti kötelezni kell a pénzbeli
ellátás visszafizetésére.
Záró rendelkezések
11.§

(1)

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)

Hatályát veszti a települési támogatás megállapításának,
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása
ellenőrzésének
szabályairól
szóló
8/2020.(X.27.)
önkormányzati rendelet.

Dubicsány, 2021. március 31.

Radnai Zsolt
polgármester

Serényfalvi Mária
jegyző

A kihirdetés napja: 2021. március 31.
Serényfalvi Mária
jegyző

1. számú melléklet
KÉRELEM
a lakásfenntartási települési támogatás megállapítására
1. Személyi adatok
1.1.
A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve:…………………………………………………………………………………….
Születési neve: ………………………………………………………………………….
Anyja neve: ……………………………………………………………………………..
Születési helye,ideje(év,hó,nap): ……………………………………………………….
Lakóhelye: _______ irányítószám……………….…………………………. település
…………..……utca/út/tér……házszám………….. épület/lépcső…………emelet,ajtó
Tartózkodási helye: _______ irányítószám……………….………………….település
…………..……utca/út/tér……házszám …………..épület/lépcső…………
emelet,ajtó

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.

1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: _____ - ____ - ____
Állampolgársága: :………………………………………………………………………
Telefonszáma (nem kötelező megadni) :

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.2.1.  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.2.2.  EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.2.3.  bevándorolt/letelepedett, vagy
1.2.4.  menekült/oltalmazott/hontalan
1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma:………….. fő.
1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

A
Név(születési név)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

B
Születési
helye,ideje
(év, hónap, nap)

C
Anyja neve

D
Társadalombiztos
ítási Azonosító
Jele

1.5. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett

tagjai között van olyan személy:
a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű
családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma……….fő
b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen akkor e személyek száma…….fő
c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen akkor e személyek száma………fő

2. Jövedelem adatok :
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

A
A jövedelem típusa

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

B

C

Kérelmező

A kérelmező közös háztartásában élő
további személyek

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó ebből:
közfoglalkoztatásból származó
Társas és egyéni
vállalkozásból őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat, járási hivatal
és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem
3. Lakásviszonyok:

3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: …………. m2
3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme:………………………..
4. Nyilatkozatok

4.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz-vagy áramszolgáltatást mérő készülék
működik – nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó)

Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót:………………………………………
( Azon személy részére, akiknél készülék működik, a lakásfenntartási települési támogatást rézben vagy
egészben a készülékműködtetést lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve
a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is.)
4.2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadások (ok):
…………………………………………………………………………………………………...
4.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/ a tartózkodási helyemen élek * ( a megfelelő rész aláhúzandó)

b) a közölt 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 kérelemben szereplő adatoknak a szociális eljárás során történő felhasználásához.
Dátum:……………………………………

………………………………………
kérelmező aláírása

……………………………………..
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

*Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó-és tartózkodási hellyel
rendelkezik.

2. számú melléklet
KÉRELEM
Eseti települési támogatás megállapítása iránt
Kérelmező neve :……………………………………………………………………………….
Születési neve:………………………………………………………………………………….
Anyja neve:……………………………Családi Állapota: …………………………………….
Születési helye: …………………………….Ideje:……… év……………... hó ………. nap
Lakóhelye:………………………………………………………………………………………
Tartózkodási hely: …………………………………………………………………………….
Személyi Igazolvány száma:…………………………….. TAJ száma:……………………….
A támogatás folyósítását, amennyiben bankszámlára kéri számlavezető pénzintézet
megnevezése:………………………………………………………………………………….
Pénzforgalmi számlaszáma: …………………………………………………………………..
Telefonszám/elérhetőség (kitöltése önkéntes): ……………………………………………….
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen/ tartózkodási helyemen tartózkodom.
A települési támogatást rendkívüli élethelyzetre tekintettel:

 elemi kárt szenvedett

 súlyos betegség miatt

 egyéb: …………………

 speciális betegségek kialakulása

miatt

 előrefizetős mérő készülék felszereléséhez
kérem megállapítani ( Kérjük a megfelelőt X-el jelölje)
Kérelmező családtagjainak személyes adatai:
Név
Születési év,hó,nap

Anyja neve

Taj szám

Kérelmező családtagjainak nettó havi jövedelme:(i)
A jövedelem típusa

A kérelmező
jövedelme

Házastárs (élettárs)
jövedelme

Gyermek jövedelme

Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból származó
egyéb nettó jövedelem és táppénz,
Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás.
Vállalkozásból származó nettó
jövedelem
A gyermek ellátáshoz és gondozásához
kapcsolódó támogatások (különösen:
GYED, GYES, GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás.)
Önkormányzati és állami foglalkoztatási
szerv által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás (álláskereséséi járadék,
rendszeres szociális segély, bérpótló
juttatás stb.)
Egyéb nettó jövedelem (alkalmi munka)
Összes nettó jövedelem

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban:
…………………...Ft.

Kérjük ide azokat az okokat, krízishelyzeteket írja le, amivel kérelmét indokolja.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………
Alulírott hozzájárulok, hogy az állami adóhatóságtól és már tarshatóságoktól kérelmem elbírálása céljából
szükség esetén igazolásokat beszerezzen, valamint személyes adataimat a jogosultság megállapítása és teljesítése
céljából kezeljék, továbbítsák. Hozzájárulok a személyi azonosító okmányaim fénymásolásához.

Putnok,……………………………
…………………………………..
kérelmező/képviselő* aláírása
*képviselő (meghatalmazott személy, gondnok)
Képviseletre jogosult személy neve:
………………………………………………………………….
Telefonszáma (megadása önkéntes):
………………………………………………………………….
Gondnok eljárása esetén a kirendelő szerv neve és határozat száma:
………………………………...

3. számú melléklet

Kérelem
Temetési települési támogatás megállapítása iránt
Személyes adatok:
Kérelmező neve :……………………………………………………………………………….
Születési neve:………………………………………………………………………………….
Anyja neve:…………………………… ……………………………………………………….
Születési helye:…………………………….Ideje:……… év……………... hó ………. nap
Állandó lakcím:…………………………………………………………………………………
Közös háztatásban élők száma:…………………….Összjövedelmük:………………………...
Egy főre eső jövedelem:………………………………..………………………………………
Személyi igazolvány száma:……………………………………………………………………
Pénzforgalmi számlaszáma:……………………………………………………………………
Nevezett és vele közös háztartásban élők adatai:
Név

Rokoni kapcsolat

Születési idő

Havi jövedelem

A kérelem indoklása:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a
valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat, valamint a kérelemben szereplő személyek
személyes adatait s jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék.
Melléklet: - halotti anyakönyvi kivonat
- eredeti temetési számlaszáma
- Jövedelemigazolások (közös háztartásban élők előző 3 havi jövedelemigazolása)

Putnok,………………………..év……………...hó…………...nap

………………………………
kérelmező aláírása

4. számú melléklet

KÉRELEM
Felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók
jegyzettámogatásának megállapítására
Személyi adatok:
Név:……………………………………………………………………………..
Születési név:………………………………………………………………...
Anyja neve: ……………………………………………………………………
Szül.-i idő, hely: ………………………………………………………………
Állandó lakcím:…………………………………………………………………
Egy főre eső jövedelem:……………………………………………………..
Személyi igazolvány száma:…………………………………………………

Képzésre vonatkozó adatok:
A felsőfokú oktatási intézmény megnevezése:
……………………………………………..…………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Kar:…………………………………………………………….
Szak:…………………………………………………………..
A képzés típusa:
 alap

 osztatlan mester

Nevezett és vele közös háztartásban élők adatai:
Név

rokoni

születési

havi

kapcsolat

idő

jövedelem

Közös háztartásban élők száma: …… összjövedelmük ……………..
(Jövedelemhatár: az egy főre jutó havi jövedelem összege maximum a
nyugdíjminimum 200 %-a)
E kérelem benyújtásának határideje:
- első szemeszter:

2020. november 15-ig

- második szemeszter:

2021. március 15-ig

Tudomásul veszem, hogy a jogviszony igazolásának határideje
jogvesztő.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam
szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok

ahhoz,

hogy

személyes

adataimat,

valamint

a

kérelemben szereplő személyek személyes adatait a jogosultság
megállapítása és teljesítése céljából kezeljék.

Melléklet: - hallgatói jogviszony-igazolás
-

jövedelem igazolások (közös háztartásban élők kérelem
benyújtását megelőző havi jövedelemigazolása)

Dubicsány, ……… év……….…… hó……. nap.
……………………………………………..
kérelmező aláírása

5. számú melléklet
Vagyonnyilatkozat

I.

A kérelmező személyes adatai

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

II.

A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, felsőfokú
jegyzettámogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona.

A. 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

B. 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 adatok szociális igazgatási eljárásban történő
felhasználásához, kezeléséhez.
Putnok, ………. 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 Magyarország 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 értéket kell
feltüntetni
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

