
 

 

 

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének   

…/2011. (   .  ) önkormányzati rendelet-tervezete 

a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 6/2010. (XII. 9.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 



 

 

 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §-
ában, 32. § (3) bekezdésében, 43/B. § (1) bekezdésében és 45. § (1) bekezdésében, valamint 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 6/2010. (XII. 
9.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el: 

1. § 

Városlőd község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 6/2010. (XII. 9.) önkormányzat rendelete (továbbiakban Rendelet) 3. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörét átruházott hatáskörben 
a polgármester gyakorolja az alábbi pénzbeli és természetbeni ellátások tekintetében:  

a) lakásfenntartási támogatás, 
b) átmeneti segély, 
c) temetési segély, temetési kölcsön 
d) aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyt igénylők 

foglalkoztatásával kapcsolatos együttműködési megállapodás, 
e) méltányossági jogú ápolási díj, 
f) szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás.” 

2. § 

A Rendelet 11/A. § (1) bekezdése helyébe a következők lépnek: 

„11/A. § (1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság egyéb feltétele, 
hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete 
rendezettségének biztosításával kapcsolatosan az alábbi kötelezettségeknek tegyen 
eleget:” 

3. § 

A Rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe a következők lépnek: 

„13. § (4) A helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatás összegét a normatív 
lakásfenntartási támogatás összegével együtt a tárgyhót követő hó 5. napjáig havonta 
utólag kell folyósítani.” 

4. § 

A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következők lépnek: 

„15. § (1) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek az e 
rendelet 4. §-ában foglaltakon túlmenően csatolnia kell az általa lakott lakás nagyságát 
igazoló iratot, (Pl. adásvételi szerződés, vagy (eredeti) tulajdoni-lap másolat vagy 
bérleti szerződés), továbbá annak a közüzemi szolgáltatónak a számlalevelét, amelyhez 
a támogatás összegét kéri, közüzemi tartozás esetén pedig annak a szolgáltatónak a 
számlalevelét (vagy egyéb ügyiratát) amely felé tartozása áll fenn.” 

 



 

 

 

5. § 

A Rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következők lépnek: 
17. § (1)  A lakásfenntartási támogatás havi összegét –amennyiben közüzemi tartozás nem 

áll fenn -a kérelmező által megadott szolgáltató részére kell utalni a tárgyhót követő hó 
5. napjáig.  

(2) A támogatás összegét közüzemi tartozás esetén a becsatolt közüzemi számla, vagy 
egyéb ügyirat alapján szolgáltató számlájára kell folyósítani az (1) bekezdésben 
foglaltak szerinti időpontban.” 

6. § 

A Rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„22. § (3) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 10%-
a.” 

 7. § 

A Rendelet 27. §-ának (2) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések léplek: 

„27. § (2) A szociális étkeztetést az önkormányzat vállalkozóval kötött szerződéses 
szolgáltatás útján, a 8445 Városlőd, Kossuth Lajos utca 56. szám alatti tálaló 
konyhájából biztosítja.” 

„27. § (9) A (8) bekezdés b) pontja szerinti igazolásnak ki kell térnie a megbetegedés, 
mozgáskorlátozottság fennállásának várható időtartamára. Az étkeztetésre való 
jogosultság erre az időtartamra, határozott időre állapítható meg. A jogosultság lejártát 
megelőzően az ellátott egészségi állapotát felül kell vizsgálni és amennyiben 
jogosultsága továbbra is fennáll, az ellátás – a megfelelő orvosi igazolás ismételt 
csatolásával meghosszabbítható.” 

8. § 

A Rendelet 31. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„31. § (4) A személyi térítési díjat a tárgyhót követő hó 15. napjáig kell az 
önkormányzatnak megfizetni.” 

9. § 

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
(3) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

10. § 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépéskor 
már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell 

 Csekényi István Dobosi Gergely 
 polgármester körjegyző 



 

 

 

1. melléklet a 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez 
                                              

 
KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉHEZ 

 
KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBET ŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!  
 
KÉRELMEZ Ő ADATAI:  
 
Név:__________________________ Születési név:_______________________________  
Születési hely, idő:_________________________________________________________ 
Anyja neve:______________________________  
Lakóhely (személyi azonosító alapján): 
_________________________________________________________________________ 
Tartózkodási hely:__________________________________________________________  
Állampolgársága: magyar, vagy ____________________, külföldi állampolgárság esetén  
Magyarországon tartózkodás jogcíme: bevándorolt, letelepedett, menekült, vagy  
_________________________________________________________________________  
(A megfelelő aláhúzandó)  
TAJ szám:_________________________________________________________________  
Személyazonosító igazolvány száma: ___________________________________________ 
Telefonszám_______________________________________________________________  
 
 
A KÉRELMEZ Ő HÁZASTÁRSÁNAK (ÉLETTÁRSÁNAK) ADATAI:  
 
Név:__________________________ Születési név:_______________________________  
Születési hely, idő:__________________ Anyja neve:______________________________ 
Lakóhely (személyi azonosító alapján): _________________________________________  
Tartózkodási hely:__________________________________________________________ 
Állampolgársága: magyar, vagy ____________________, külföldi állampolgárság esetén  
Magyarországon tartózkodás jogcíme: bevándorolt, letelepedett, menekült, vagy  
_________________________________________________________________________  
(A megfelelő aláhúzandó)  
TAJ szám:_________________________________________________________________  
Telefonszám_______________________________________________________________  
 
A KÉRELMEZ ŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉL ŐK ADATAI:  
 
Név   Születési hely, idő  Anyja neve  Munkahely, jövedelem  TAJ szám  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____ 
 
 
 



 

 

 

A segély kérelem indokolása:  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 
Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek.  
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat, hozzátartozóim személyes adatait 
a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék.  
 
 
Városlőd, _______________________________       
       
       ___________________________ 
           kérelmező aláírása  
 
 
A kérelemhez csatolni kell:  
 
jövedelemigazolásokat (nyugdíj szelvény, jövedelemigazolás, családi pótlék, valamint 
gyermektartásdíj igazolása) tanulói jogviszony igazolásokat, munkajogviszony fennállása 
esetén arra vonatkozó igazolást rendkívüli élethelyzetről szóló igazolást (pl.: orvosi 
igazolás, társadalombiztosítási szerv igazolása, díjhátralékról értesítés, szolgáltató részéről 
kikapcsolási értesítő, rendőrségi, tűzoltósági jegyzőkönyv)  
 
(A munkaadói igazolást a munkáltató tölti ki! Munkanélküli járadéknál Munkaügyi Hivatal!)  

 
 

M U N K ÁL T A TÓ I   I G A Z O L Á S 

Segélykérelem céljából történő felhasználásra igazoljuk, hogy _______________________ 
nevű, szül. ideje _______________________________________________ foglalkozású 
dolgozónk e hónapot megelőző havi egy hónapra eső nettó jövedelme: 
_____________________________ Forint.  
(Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi  
jövedelem adóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó 
jövedelem)  
Jövedelméből levonásra kerülő gyermektartásdíj ______________.-Forint  
Jövedelme az előző három hónapban nem volt, mert: 
_____________________________________  
- GYED., GYES.-ben részesül, összege: _____________ ,- Forint.  



 

 

 

 
Megjegyzés: 
________________________________________________________________________ 
 
____________________20 _________________             __________________________  
  

cégszerű aláírás  

FELHÍVÁS! A nyilatkozatot minden felnőtt korúnak ki kell töltenie abban az esetben is, ha 
nem rendelkezik munkaviszonnyal!  
 

N Y I L A T K O Z A T 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent igazolt jövedelmemen 
(munkanélküli járadékomon) felül az alábbi rendszeres pénzbeli juttatásban részesülők:  
1./ Vállalkozásból, mellékállásból, másodállásból származó  
(három hónapra eső) nettó jövedelmem: ____________.- forint  
2./ Vagyonhasznosításból származó bevételem: ____________.- forint 
3./ Nyugdíj, rokkantnyugdíj havi összege: (szelvény) ____________.- forint 
4./ Özvegyi nyugdíj havi összege: ____________.- forint 
5./ Árvaellátás havi összege: ____________.- forint 
6./ GYED, GYES, GYET összege: (szelvény) ____________.- forint 
7./ Családi pótlék összege: (szelvény) ____________.- forint 
8./ Gyermektartásdíj havi összege: (szelvény, bírósági végzés) ____________.- forint 
9./ Aktív korúak ellátásának összege: ____________.- forint 
10./ Ápolási díj havi összege: ____________.- forint 
11./ Rendszeres szociális járadék: (szelvény) ____________.- forint 
12./ Lakásfenntartási támogatás: ____________.- forint 
13./ Egyéb (pl. szociális étkezés) ____________.- forint 

Nyilatkozom, hogy saját magam vagy közös háztartásban lévő közeli hozzátartozóm 
gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója: igen / nem (megfelelő aláhúzandó) 
 
Városlőd, 20_____________________  
              _____________________  
                 a l á í r á s  
 
(A nyilatkozathoz csatolni kell a nyugdíjszelvényt és az ellátásokról a postai feladóvevényeket.)  



 

 

 

2. melléklet a 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez 
 

 
KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ 

 
KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBET ŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! 

 
I. KÉRELMEZ Ő ADATAI:  (Kérjük változatlan családi helyzet esetén a megújításkor az 
előző kérelemben szereplő IGÉNYLŐ nevét tüntessék fel!)  
 
Név:__________________________ Születéskori név:_____________________________  
 
Születési hely, idő:__________________________________________________________ 
Anyja neve:_______________________________________________________________ 
Lakóhely (személyazonosító okmány alapján): 
_________________________________________________________________________  
Tartózkodási hely:__________________________________________________________  
Állampolgársága: magyar, vagy ____________________, külföldi állampolgárság esetén  
Magyarországon tartózkodás jogcíme: bevándorolt, letelepedett, menekült, vagy  
_________________________________________________________________________ 
(A megfelelő aláhúzandó)  
TAJ szám:_________________________________________________________________  
Telefonszám_______________________________________________________________  
 
II. A KÉRELMEZ Ő HÁZASTÁRSÁNAK (ÉLETTÁRSÁNAK) ADATAI:  
Név:__________________________ Születési név:________________________________ 
Születési hely, idő:__________________ Anyja neve:______________________________ 
Lakóhely (személy okmány alapján): ___________________________________________ 
Tartózkodási hely:__________________________________________________________  
Állampolgársága: magyar, vagy ____________________, külföldi állampolgárság esetén  
Magyarországon tartózkodás jogcíme: bevándorolt, letelepedett, menekült, vagy  
_________________________________________________________________________  
(A megfelelő aláhúzandó)  
TAJ szám:_________________________________________________________________  
Telefonszám_______________________________________________________________  
 
III. LAKÁS ADATAI:  
 
Helyrajzi szám:_____________________________________________________________  
A lakás összalapterülete:_____________________________________________________ 
Szobaszám:________________________________________________________________  
Komfortfokozat:____________________________________________________________  
Használat jogcíme (megfelelő aláhúzandó): bérlő (bérlőtárs, társbérlő, jogerős bírói 
határozattal megosztott lakás bérlője), tulajdonos, haszonélvező, albérlő  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

IV. AZ IGÉNYL ŐVEL EGYÜTT ÉL Ő, OTT BEJELENTETT LAKÓ- VAGY 
TARTÓZKODÁSI HELLYEL RENDELKEZ Ő KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK 
ADATAI:  
Név:_____________________________________________________________________ 
TAJ:_____________________________________________________________________  
 
Jogcím:___________________________________________________________________ 
(rokonsági fok)  
Bejelentett lakóhely: ________________________________________________________  
Születési hely, idő: __________________________________________________________ 
Tartózkodási hely:__________________________________________________________ 
 
V. EGYÉB ADAT  
 
A háztartásban előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék KERÜLT  / NEM 
került felszerelésre. (A megfelelő válasz aláhúzandó) 
 
Nyilatkozom, hogy életvitelszerűen _______________________________________címen 
tartózkodom.  
 
Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek.  
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat, hozzátartozóim személyes adatait 
a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék.  
 
Városlőd, 20 _______________________________  

 
 

_____________________________ ______________________________ 
igénylő aláírása                       házastárs aláírása 

 
 
 
 
Kérjük, hogy a mellékelt tájékoztatót is szíveskedjen figyelmesen elolvasni! 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

A lakásfenntartási támogatásra benyújtott kérelemhez szíveskedjen csatolni:  
•  A lakás tulajdoni lapjának másolatát (nem kell hiteles és bármilyen régi lehet)/nyilatkozat arra 

vonatkozóan, hogy a tulajdoni lap hivatal általi beszerzését kéri.  
• Amennyiben valaki a lakásban albérlőként lakik, akkor ezen felül csatolnia kell az albérleti szerződésnek a 

másolatot is, továbbá az albérlet tulajdonosnak nyilatkozatát, hogy milyen címre, illetve folyószámra kéri a 
megállapításra került támogatást.  

• Családi házban élőknél nyilatkozniuk kell, hogy az ingatlan lakott területe hány négyzetméter.  
• Amennyiben a lakásban nem a tulajdoni lapon szereplő tulajdonos(ok) él(nek), abban az esetben csatolni 

kell a tulajdonos(ok) nyilatkozatát arra vonatkozóan , hogy ő(k) nem tartózkodik a lakásban.  
• A gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezés és a gyámrendelés, valamint gyermektartásdíj 

megállapítása tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot is be kell nyújtani.  
• A középfokú vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermeke setén az intézmény 

igazolását tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról, 
• A lakásban élők jövedelemigazolását, 
• Vagyonnyilatkozatát.  
 



 

 

 

A HIVATAL ÜGYINTÉZ ŐJE TÖLTI KI: 
 
Közös háztartásban élők jövedelmi viszonyai a mellékelt igazolások alapján:  
Igénylő (jövedelem, nyugdíj – munkaadói igazolás 
csatolandó)______________________________Forint  
Házastárs_______________________________________________________________ 
Forint  
Gyermek_____________________________________________________________ forint 

Más hozzátartozó______________________________________________________ forint 

Családi pótlék_________________________________________________________ forint 

Gyermektartás díj______________________________________________________ forint 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
______________________________________________ forint 
Fentieken kívül más jövedelem – önkormányzati ellátás 
________________________________ forint 
Havi nettó bevétel: 
______________________________________________________________ forint 
Egy főre jutó jövedelem: 
_________________________________________________________ forint 
 
Elismert havi költség: _____________________________________  
 
Támogatás havi összege:  
Normatív: _________________________ forint 
Helyi: ____________________________ forint 
A támogatást a _________________________________________________szolgáltatóhoz 
utaljuk. 

 
 

___________________________  
ügyintéző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A munkáltatói igazolást a munkáltató tölti ki! Munkanélküli járadéknál Munkaügyi Hivatal!) 

 
 
 
 
 



 

 

 

M U N K Á L T A T Ó I   I G A Z O L Á S 
 
A Hivatalnál történő felhasználásra igazoljuk, hogy _______________________ nevű, 
(születési hely, idő:  ____________________________)  ___________________________ 
foglalkozású dolgozónk e hónapot megelőző havi egy hónapra eső nettó jövedelme: 
_____________________________ Forint.  
(Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi 
jövedelem adóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó 
jövedelem)  
Jövedelméből levonásra kerülő gyermektartásdíj ______________.-Forint  
Jövedelme az előző három hónapban nem volt, mert:  
- GYED, GYES-ben részesül, összege: _____________ ,- Forint.  
Megjegyzés: 
_________________________________________________________________________
______ 
 
 Városlőd, 20_________________     __________________________  

              cégszerű aláírás  
 
FELHÍVÁS! A nyilatkozatot minden felnőtt korúnak ki kell töltenie abban az esetben is, ha 
nem rendelkezik munkaviszonnyal!  
 

N Y I L A T K O Z A T 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent igazolt jövedelmemen  
(munkanélküli járadékomon) felül az alábbi rendszeres pénzbeli juttatásban részesülők:  
1./ Vállalkozásból, mellékállásból, másodállásból származó  
(három hónapra eső) nettó jövedelmem: ____________.- forint 
2./ Vagyonhasznosításból származó bevételem: ____________.- forint 
3./ Nyugdíj, rokkantnyugdíj havi összege: (szelvény) ____________.- forint 
4./ Özvegyi nyugdíj havi összege: ____________.- forint 
5./ Árvaellátás havi összege: ____________.- forint 
6./ GYED, GYES, GYET összege: (szelvény) ____________.- forint 
7./ Családi pótlék összege: (szelvény) ____________.- forint 
8./ Gyermektartásdíj havi összege: (szelvény, bírósági végzés) ____________.- forint 
9./ Aktív korúak ellátásának összege: ____________.- forint 
10./ Ápolási díj havi összege: ____________.- forint 
11./ Rendszeres szociális járadék: (szelvény) ____________.- forint 
12./ Lakásfenntartási támogatás: ____________.- forint 
13./ Egyéb (pl. szociális étkezés) ____________.- forint 
 
Városlőd, 20…..…..          

_____________________  
                                                                                                                      a l á í r á s  

 
 (A nyilatkozathoz csatolni kell a nyugdíjszelvényt és a postai feladóvevényeket.)  

 

 
 
 



 

 

 

Vagyonnyilatkozat 

I. A kérelmező személyi adatai 

Neve: ........................................................................................................................................ 

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

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

Születési hely, év, hó, nap: …………………………………………………………………. 

Lakóhely: ................................................................................................................................. 

Tartózkodási hely: .................................................................................................................... 

Társadalombiztosítási azonosító jele: ..................................................................................... 

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának 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 

 

 

 



 

 

 

II. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű: ' 
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 
a szerzés ideje: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám 
a szerzés ideje: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban 
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap 

 

................................................ 
aláírás 

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



 

 

 

3. melléklet a 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez 
 

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉHEZ 
 
KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBET ŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! 
 
I. KÉRELMEZ Ő ADATAI:  
 
Név:__________________________ Születési név:_______________________________  
Születési hely, idő:_________________________________________________________ 
Anyja neve:_______________________________________________________________  
Lakóhely (személyazonosító okmány alapján): 
_________________________________________________________________________  
Tartózkodási hely:__________________________________________________________  
Állampolgársága: magyar, vagy ____________________, külföldi állampolgárság esetén  
Magyarországon tartózkodás jogcíme: bevándorolt, letelepedett, menekült, vagy  
_________________________________________________________________________  
(A megfelelő aláhúzandó)  
TAJ szám:_________________________________________________________________ 
Telefonszám_______________________________________________________________ 
  
II. A KÉRELMEZ Ő CSALÁDJÁBAN ÉL Ő KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK 
ADATAI:  
Név    Születési hely, idő  Anyja neve  Munkahely  jövedelem  TAJ szám  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
III. ELHUNYT:  
Név:__________________________ Születési név:________________________________ 
Születési hely, idő:__________________ Anyja neve:______________________________ 
A haláleset helye, ideje:______________________________________________________  
Halotti anyakönyvi bejegyzés folyószáma:____________/________  
Temetési költség:__________________Forint a ____________________számú számla 
szerint.  
(A kérelemhez az eredeti számlát csatolni kell!)  
 
IV. NYILATKOZAT AZ ELHUNYT HAGYATÉKÁRÓL:  
1. Az elhunyt rendelkezett-e hagyaték tárgyát képező ingatlannal?  
IGEN NEM  
Az ingatlan megnevezése:___________________________________________________  
 
2. Az elhunyt rendelkezett-e hagyaték tárgyát képező jelentős ingósággal  
(személygépkocsi, takarékbetét, stb.)  

 
IGEN  / NEM 

 
Az ingóság megnevezése:_____________________________________________________  



 

 

 

VI. MEGJEGYZÉS  
 
Benyújtási határidő: a haláleset anyakönyvezésétől számított 60 nap  
Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek.  
Tudomásul veszem, hogy valótlan adat közlése miatt igénybe vett szociális ellátást vissza 
kell téríteni!  
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat, hozzátartozóim személyes adatait 
a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék.  
 
 
Városlőd, _______________________________  

 
___________________________  

kérelmező aláírása  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL:  
 
Temetési segély igénylése esetén:  

• jövedelemigazolásokat (nyugdíj szelvény, jövedelemigazolás, családi pótlék, 
valamint gyermektartásdíj igazolása)  

• tartási-, öröklési szerződés esetén a szerződés másolatát  
• temetési költségről kiállított számla eredeti példányát  



 

 

 

 
(A munkáltatói igazolást a munkáltató tölti ki! Munkanélküli járadéknál Munkaügyi Hivatal!)  

 
M U N K Á L T A T Ó I   I G A Z O L Á S 

 
A Hivatalnál történő felhasználásra igazoljuk, hogy _______________________ nevű,  
(Születési hely, idő: _____________________) _______________________________ 
foglalkozású dolgozónk e hónapot megelőző havi egy hónapra eső nettó jövedelme: 
_____________________________ Forint.  
(Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi 
jövedelem adóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó 
jövedelem)  
Jövedelméből levonásra kerülő gyermektartásdíj ______________,-Forint  
Jövedelme az előző három hónapban nem volt, mert:  
- GYED., GYES.-ben részesül, összege: _____________ ,- Forint.  
Megjegyzés: 
_______________________________________________________________________  
Városlőd, 20__________________    

_________________ ___________________  
cégszerű aláírás  

 
FELHÍVÁS! A nyilatkozatot minden felnőtt korúnak ki kell töltenie abban az esetben is, ha 
nem rendelkezik munkaviszonnyal!  
 
 

N Y I L A T K O Z A T 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent igazolt jövedelmemen  
(munkanélküli járadékomon) felül az alábbi rendszeres pénzbeli juttatásban részesülők:  
1./ Vállalkozásból, mellékállásból, másodállásból származó  
(három hónapra eső) nettó jövedelmem: ____________,- forint 
2./ Vagyonhasznosításból származó bevételem: ____________,- forint 
3./ Nyugdíj, rokkant nyugdíj havi összege: (szelvény) ____________,- forint 
4./ Özvegyi nyugdíj havi összege: ____________,- forint 
5./ Árvaellátás havi összege: ____________,- forint 
6./ GYED, GYES, GYET összege: (szelvény) ____________,- forint 
7./ Családi pótlék összege: (szelvény) ____________,- forint 
8./ Gyermektartásdíj havi összege: (szelvény, bírósági végzés) ____________,- forint 
9./ Aktív korúak ellátásának összege: ____________.- forint 
10./ Ápolási díj havi összege: ____________.- forint 
11./ Rendszeres szociális járadék: (szelvény) ____________.- forint 
12./ Lakásfenntartási támogatás: ____________.- forint 
13./ Egyéb (pl. szociális étkezés) ____________.- forint 
 
_________________, 20_______________ 

_____________________  
a l á í r á s  

 
 
(A nyilatkozathoz csatolni kell a nyugdíjszelvényt és a postai feladóvevényeket.) 
 


