
Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3)
bekezdésében, 132. § (4) bekezdés a) és 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  8.  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a
következőket rendeli el:

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  §  E  rendelet  célja,  hogy  a  település  szociális  biztonságának  megteremtése  és  megőrzése
érdekében  meghatározza  a  helyi  önkormányzat  által  biztosított  egyes  szociális  pénzbeli  és
természetbeni  ellátások  formáit,  a  jogosultsági  és  eljárási  szabályokat,  azok  igénybevételének  és
érvényesítésének módját. 

2.  §  E  rendelet  hatálya  kiterjed  a  Söjtör  községben  élő,  a  szociális  igazgatásról  és  a  szociális
ellátásokról szóló 1993. évi  III.  törvény (a továbbiakban: Szt.)  3.  § (1)-(3) bekezdésében, a 4.  §
(2)-(3) bekezdésében, és a 6. §-ban meghatározott személyekre.

II. Fejezet
ELJÁRÁSI  RENDELKEZÉSEK

3. § Az Szt-ben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket e rendelet felhatalmazása alapján
átruházott  hatáskörében  a  polgármester,  a  Tófeji  Szociális  Intézményfenntartó  Társulás  által
fenntartott  TÁMASZ  Alapszolgáltatási  Intézmény  (a  továbbiakban:  TÁMASZ  Alapszolgáltatási
Intézmény) vezetője gyakorolja.

4. § (1) Az e rendeletben meghatározott pénzbeli  és a természetben nyújtott  szociális  ellátások
iránti kérelmet a Söjtöri  Közös Önkormányzati Hivatalhoz (a továbbiakban: hivatal) lehet szóban
vagy írásban előterjeszteni.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások esetén a kérelmet a TÁMASZ Alapszolgáltatási
Intézményhez lehet benyújtani.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmeket
a) eseti rendkívüli települési támogatás iránti kérelem esetén az 1. melléklet,
b) kamatmentes kölcsön formájában nyújtható rendkívüli települési támogatás iránti kérelem esetén

a 2. melléklet
szerinti adattartalommal kell benyújtani.
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5. § A rendkívüli települési támogatás kérelmezése esetén a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetet  közüzemi  számlával,  a  pénzintézetnek  a  lakáscélú  kölcsön  törlesztőrészlet
elmaradásáról szóló igazolásával, a gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz eseti vagy havi költségéről
szóló igazolással, baleseti jegyzőkönyvvel, táppénzes papírral, biztosító kárfelmérésével vagy egyéb
iratokkal kell igazolni.

6. § A pénzbeli ellátás a döntésről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 napon belül
házipénztárból, folyószámlára utalással vagy postai úton folyósítandó.

7. § (1) Ha a hatáskör gyakorlója a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a
megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét, amennyiben annak megfizetése a
kötelezett létfenntartását veszélyeztetné

a) csökkentheti vagy elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjában az egy főre
jutó havi jövedelem egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege  200 %-át,
egyéb esetben 150 %-át nem haladja meg,

b) részletekben fizettetheti meg.
III. Fejezet
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
8. § E rendelet alkalmazásában rendkívüli méltánylást érdemlő eset:
a) hosszabb ideig történő kórházi gyógykezelés, vagy
b) tartós betegség, vagy
c) baleset miatti jelentős jövedelemkiesés, vagy
d) bűncselekmény vagy tulajdon elleni  szabálysértés áldozata,  aki  azonnali  pénzügyi segítségre

szorul, vagy
e) elemi kár.
IV. Fejezet
SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK
1. Aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételei
9. § (1) A járási hivatalnál aktív korúak ellátását kérelmező személy, illetve az ellátás jogosultja az

Szt. 33 §-ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének rendben
tartására az alábbiak szerint:

a)  az  életvitelszerűen lakott  lakáshoz vagy házhoz tartozó udvar,  kert  rendben tartása,  különös
tekintettel az  esetlegesen ott található  szemét és lom eltávolítására,

b) az ingatlan előtti  járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak),  a járda melletti
zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének
a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése,

c) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint:
ca) az ingatlan folyamatos tisztán tartása, takarítása,
cb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése,
cc) lakókörnyezet, lakás élősködőktől, parazitáktól való mentesítése, szükség esetén fertőtlenítés,
d) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése.
(2) A járási hivatal az (1) bekezdésben foglalt szabályok betartását az aktív korúak ellátására való
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jogosultság  megállapítására,  valamint  a  felülvizsgálatára  irányuló  eljárás  során  helyszíni  szemle
(környezettanulmány) keretében ellenőrzi.

2. Települési támogatás
10.  §  (1)  A  képviselő-testület  által  átruházott  hatáskörben  a  polgármester  az  e  rendeletben

meghatározottak  szerint  nyújt  rendkívüli  települési  támogatást  eseti  jelleggel  az  Szt.  45.  §  (4)
bekezdésében meghatározott esetekben.

(2) A rendkívüli települési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy
főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedülélő
esetén 150%-át nem haladja meg.

(3) Rendkívüli települési támogatás igényelhető:
a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére, vagy
b) az egészségi állapot megőrzését szolgáló kiadás mérséklésére, így különösen:
ba)  azon  személyek  kiadásainak  csökkentésére,  akik  közgyógyellátási  igazolványra  nem

jogosultak, de egy-egy betegség miatt jelentkező magas gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadást
jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni, vagy

bb) azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszer, gyógyászati
segédeszköz költsége együttesen olyan nagymértékű, hogy azt nem képesek viselni,

c) gyermek vagy fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra, vagy
d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.
(4) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli

élethelyzetre  vagy  létfenntartási  gondra  való  hivatkozással  15  napon  belül  ismételten  benyújtott
kérelemre  vagy  hivatalból  indult  eljárásra  rendkívüli  települési  támogatás  -  kivéve  az  elhunyt
személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén - nem állapítható meg.

(5)  A  rendkívüli  méltánylást  érdemlő  eset  alapján  nyújtott  rendkívüli  települési  támogatás
kivételével nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki
álláskeresőként,  illetve  akinek  családjában  élő  személy  munkanélküliként  munkahely  keresés
céljából nem működik együtt az állami foglalkoztatási szervvel.

(6) A rendkívüli települési támogatás eseti összege nem haladhatja meg a 10.000 forintot, éves
szinten  ugyanazon  kérelmező  esetében  nem  haladhatja  meg  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét.

(7) A rendkívüli települési támogatást készpénzben vagy természetbeni ellátás formájában lehet
megállapítani.

(8)  A  rendkívüli  települési  támogatás  iránti  kérelmet  e  rendelet  1.  melléklete  szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani.

(9)  A polgármester  a  rendkívüli  települési  támogatás  felhasználásának  ellenőrzése  keretében  a
felhasználást  alátámasztó  dokumentumok  (számla,  nyugta  stb.)  becsatolására  hívhatja  fel  a
jogosultat.

11. § (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli
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települési támogatásra jogosult az eltemettető,  ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülélő esetén 200%-át nem haladja
meg.

(2)  Az  elhunyt  személy  eltemettetésének  költségeihez  való  hozzájárulásra  igényelt  rendkívüli
települési támogatás összege 16.000 forint.

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege 160.000 forint.
(4)  Elhunyt  személy  eltemettetésének  költségeihez  való  hozzájárulásra  igényelt  rendkívüli

települési  támogatás  iránti  kérelmet  a  haláleset  bekövetkezésétől  számított  60  napon belül  lehet
benyújtani.

12.  §  (1)  Amennyiben  a  10.  §  (1)-(2)  bekezdésében  foglalt  feltételek  fennállnak,  a  képviselő-
testület által átruházott hatáskörben a polgármester a rendkívüli települési támogatást kamatmentes
kölcsön formájában is nyújthatja.

(2) A kamatmentes kölcsön összege a 150.000 forintot nem haladhatja meg, mely naptári évenként
egy alkalommal igényelhető.

(3)  Kamatmentes  kölcsön  formájában  a  rendkívüli  települési  támogatás  legfeljebb  12  hónapos
visszafizetési kötelezettséggel adható.

(4) Kamatmentes kölcsön iránti kérelmet e rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon kell
benyújtani.

(5) Ugyanannak a személynek újabb kamatmentes kölcsön csak abban az esetben adható, ha az
előző kölcsön összegét már visszafizette.

(6) A kamatmentes kölcsön megállapításáról  szóló határozatban rendelkezni kell  a visszafizetés
időtartamáról, feltételeiről.

(7)  A  kamatmentes  kölcsön  megállapítása  esetén  a  jogosulttal  szerződést  kell  kötni,  amelyben
rögzíteni kell a kifizetés módját, a visszafizetés módjára vonatkozó szabályokat, valamint fel kell
tüntetni a visszafizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit is. A jogosulttal történő szerződéskötés
a kérelmet elbíráló polgármester hatáskörébe tartozik.

(8)  A  kamatmentes  kölcsön  célirányos  felhasználásáról  a  jogosult  a  kölcsönszerződésben
meghatározott  határidőn  belül  köteles  elszámolni.  Nem  rendeltetésszerű  felhasználás,  illetve
elszámolás hiánya esetén a  kölcsönben részesülő egyösszegben köteles a  hátralékot visszafizetni,
valamint 5 évig nem részesülhet kamatmentes kölcsönben.

13.  §  A képviselő-testület  által  átruházott  hatáskörben a  polgármester  e  rendelet  8.   §  szerinti
rendkívüli  méltánylást  érdemlő  esetben,  krízishelyzet  esetén,  jövedelemhatártól  függetlenül
rendkívüli  települési  támogatást  nyújt  kérelemre  vagy  hivatalból,  esetenként  maximum  100.000
forint összegben.

V. Fejezet
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TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
3. Köztemetés

14. § (1) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester gondoskodik az Szt. 48.
§-ában, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint  folyósításának  részletes  szabályairól  szóló  63/2006.  (III.27.)  Korm.  rendeletben  (a
továbbiakban:  Szvhr.)  meghatározott  rendelkezések  figyelembevételével  az  elhunyt  személy
közköltségen való eltemettetéséről.

(2) Közköltségen csak a legolcsóbb temetés rendelhető el.
(3)  Az  önkormányzat  a  köztemetés  költségeit  hagyatéki  teherként  a  területileg  illetékes

közjegyzőnél  bejelenti,  vagy  az  eltemettetésre  köteles  személyt  a  köztemetés  költségeinek
megtérítésére kötelezi.

(4) A köztemetés költségének megtérítésére a hatáskör gyakorlója méltányosságból részletfizetést
engedélyezhet, illetve a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól annak 30 %-a erejéig
mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülélő esetén 150 %-át nem haladja meg.

VI. Fejezet
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
15. § (1) Az önkormányzat a Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulással kötött feladatellátási

megállapodás alapján a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény útján a szociálisan rászorulók részére
az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja

étkeztetés,a. 
házi segítségnyújtás,b. 
családsegítés,c. 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.d. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások igénybevételének módjáról, a fizetendő térítési díjakról
a  Tófeji  Szociális  Intézményfenntartó  Társulás  által  kijelölt  Tófej  Község  Önkormányzata  által
hozott önkormányzati rendelet rendelkezik.

VII. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
16. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. és az Szvhr. vonatkozó rendelkezéseit

kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.
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(3) Hatályát veszti a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 12/2012.
(VII. 03.) önkormányzati rendelet, és az azt módosító 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelet.

Könyves Gábor  sk.                          Dr. Kovács Antalné sk.
                          polgármester                                           jegyző

Csatolmányok
Megnevezés méret
1. melléklet 24.25 KB
2. melléklet 25.13 KB
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1. melléklet az 1//2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez   
 
 

Kérelem  
ESETI RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 

megállapításához 
 

1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok  
1.1. Neve: ..................................................................................................................................... 
1.2. Születési neve: ....................................................................................................................... 
1.3. Anyja neve: ........................................................................................................................... 
1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...................................................................................... 
1.5. Lakóhelye: ............................................................................................................................. 
1.6. Tartózkodási helye: ............................................................................................................... 
1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................. 
1.8. Állampolgársága: .................................................................................................................. 
1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ................................................................................. 
1.10. Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): 
....................................................................................................................................................... 
1.11. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: 
....................................................................................................................................................... 
 
1.12. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén)*:  
1.12.1.  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy  
1.12.2.  EU kék kártyával rendelkező, vagy 
1.12.3.  bevándorolt/letelepedett, vagy 
1.12.4.  menekült/oltalmazott/hontalan. 
(* Kérjük, X-szel jelölje be a megfelelő választ!) 
 
2. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok:  
2.1. A kérelmező családi körülménye*: 
2.1.1.  egyedül élő,  
2.1.2.  nem egyedül élő. 
(* Kérjük, X-szel jelölje be a megfelelő választ!) 
 



2 
  
2.2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai 
2.2.1. A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók 
száma: ......... fő. 

 A B C D E F 

1. 
Közeli hozzátartozók 

neve  
(születési neve) 

Anyja neve 
Születési helye, 

ideje  
(év, hó, nap) 

Társadalom-
biztosítási 
Azonosító 

Jele 

Családi 
kapcsolat 

megnevezése 
Megjegyzés* 

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       
* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha 

a) a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, 
b) életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot a 
gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.  
2.3. Jövedelmi adatok 
A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban: 

 A B C 
1. A jövedelem típusa Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók 

2. 
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó, 
ebből közfoglalkoztatásból származó: 

            

3. 
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más önálló tevékenységből 
származó 

            

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 
            

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

            

6. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi 
szervek által folyósított ellátások 

            

7. Egyéb jövedelem 
            

8. Összes jövedelem 
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3. Nyilatkozatok  
3.1. A rendkívüli települési támogatás igénylésének részletes indoka 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
3.2. A rendkívüli települési támogatás megállapítását*  
3.2.1.  átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel a család kiadásainak mérséklésére, 
3.2.2.  az egészségi állapot megőrzését szolgáló kiadás mérséklésére, ezen belül: 

azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik közgyógyellátási 
igazolványra nem jogosultak, de egy-egy betegség miatt jelentkező magas 
gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem 
képesek megfizetni, vagy  
azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti 
gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költsége együttesen olyan nagymértékű, 
hogy azt nem képesek viselni,  

3.2.3. a családban nevelkedő gyermek(ek)re tekintettel a család létfenntartási vagy 
rendkívüli élethelyzetbe kerülése okán,  
3.2.4. elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra 
kérem. 
(* Kérjük, X-szel jelölje be a megfelelő választ! Egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg! A 
kérelemhez mellékelni kell minden olyan iratot, amely a létfenntartási gondot, illetve 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet igazolja, pl. közüzemi számla, a 
pénzintézetnek a lakáscélú kölcsön törlesztőrészlet elmaradásáról szóló igazolása, a 
gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz eseti vagy havi költségéről szóló igazolás, baleseti 
jegyzőkönyv, táppénzes papír, biztosító kárfelmérése stb. 
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén mellékelni 
kell a temetés költségeiről – a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli 
hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát.) 
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3.3. Kijelentem, hogy 
3.3.1. életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész 
aláhúzandó) 
3.3.2. a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az 
enyémmel megegyező lakcímen élnek, 
3.3.3. a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is 
rendelkezik.  
3.4. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt 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. 
 
3.5. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
 
3.6. Kijelentem, hogy a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek 
teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz 
esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) 
 
Kelt: ……………………………, ……………………………… 
 
 

 .......................................................................... 
kérelmező aláírása 

 .......................................................................... 
kérelmező házastársa/élettársa/ 

bejegyzett élettársa  
aláírása 

 
 



2. melléklet az 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez   
 

Kérelem  
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 

KAMATMENTES KÖLCSÖN FORMÁJÁBAN TÖRTÉNŐ 
megállapításához 

1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok  
1.1. Neve: ..................................................................................................................................... 
1.2. Születési neve: ....................................................................................................................... 
1.3. Anyja neve: ........................................................................................................................... 
1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...................................................................................... 
1.5. Lakóhelye: ............................................................................................................................. 
1.6. Tartózkodási helye: ............................................................................................................... 
1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................. 
1.8. Állampolgársága: .................................................................................................................. 
1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ................................................................................. 
1.10. Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): 
....................................................................................................................................................... 
1.11. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: 
....................................................................................................................................................... 
 
1.12. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén)*:  
1.12.1.  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy  
1.12.2.  EU kék kártyával rendelkező, vagy 
1.12.3.  bevándorolt/letelepedett, vagy 
1.12.4.  menekült/oltalmazott/hontalan. 
(* Kérjük, X-szel jelölje be a megfelelő választ!) 
 
2. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok:  
2.1. A kérelmező családi körülménye*: 
2.1.1.  egyedül élő,  
2.1.2.  nem egyedül élő. 
(* Kérjük, X-szel jelölje be a megfelelő választ!) 
2.2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai 
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2.2.1. A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók 
száma: ......... fő. 

 A B C D E F 

1. 
Közeli hozzátartozók 

neve  
(születési neve) 

Anyja neve 
Születési helye, 

ideje  
(év, hó, nap) 

Társadalom-
biztosítási 
Azonosító 

Jele 

Családi 
kapcsolat 

megnevezése 
Megjegyzés* 

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       
* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha 

a) a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, 
b) életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot a 
gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.  
2.3. Jövedelmi adatok 
A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban: 

 A B C 
1. A jövedelem típusa Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók 

2. 
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó, 
ebből közfoglalkoztatásból származó: 

            

3. 
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más önálló tevékenységből 
származó 

            

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 
            

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

            

6. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi 
szervek által folyósított ellátások 

            

7. Egyéb jövedelem 
            

8. Összes jövedelem 
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3. Nyilatkozatok  
3.1. A rendkívüli települési támogatás igénylésének részletes indoka 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
3.2. A rendkívüli települési támogatás megállapítását *  
3.2.1.  átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel a család kiadásainak mérséklésére, 
3.2.2.  az egészségi állapot megőrzését szolgáló kiadás mérséklésére, ezen belül: 

azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik közgyógyellátási 
igazolványra nem jogosultak, de egy-egy betegség miatt jelentkező magas 
gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem 
képesek megfizetni, vagy  
azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti 
gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költsége együttesen olyan nagymértékű, 
hogy azt nem képesek viselni,  

3.2.3. a családban nevelkedő gyermek(ek)re tekintettel a család létfenntartási vagy 
rendkívüli élethelyzetbe kerülése okán  
kérem. 
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(* Kérjük, X-szel jelölje be a megfelelő választ! Egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg! A 
kérelemhez mellékelni kell minden olyan iratot, amely a létfenntartási gondot, illetve 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet igazolja, pl. közüzemi számla, a 
pénzintézetnek a lakáscélú kölcsön törlesztőrészlet elmaradásáról szóló igazolása, a 
gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz eseti vagy havi költségéről szóló igazolás, baleseti 
jegyzőkönyv, táppénzes papír, biztosító kárfelmérése.) 
 
3.3. Kijelentem, hogy 
3.3.1. életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész 
aláhúzandó) 
3.3.2. a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az 
enyémmel megegyező lakcímen élnek, 
3.3.3. a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is 
rendelkezik.  
3.4. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt 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. 
 
3.5. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
 
3.6. Kijelentem, hogy a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek 
teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz 
esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) 
 
Kelt: ……………………………, ……………………………… 
 
 

 .......................................................................... 
kérelmező aláírása 

 .......................................................................... 
kérelmező házastársa/élettársa/ 

bejegyzett élettársa  
aláírása  


