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Zagyvarékas Község Önkormányzata Polgármesterének 

4/2021. (V.21.)  rendelete 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti rendelkezések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet értelmében, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdésében,   a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény  10.§(1) bekezdés, 25.§ (3) b) bekezdés, 26.§, 32.§(3) bekezdés, 48. § (4) bekezdés és a  132.§ 

(4) bekezdés g)   pontjában kapott felhatalmazás alapján , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) 

pontja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

8.a pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

 

Értelmező rendelkezések 

 

1. § 

 

(1) A rendelet végrehajtása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvényben (továbbiakban: Szt.)  meghatározott fogalmakat kell alkalmazni. 

(2) A jövedelemszámításra, a vagyonra vonatkozóan az Szt.  rendelkezései az irányadóak. 

(3) A kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó rendszeres jövedelem igazolásaként 

a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolást, 

b) a szociális törvényben meghatározott rendszeres pénzellátás esetén az ellátást megállapító szerv 

határozatát, pénzintézeti számlakivonatot vagy pénzintézet által kiadott igazolást, csekkszelvényt, 

c) a fizetett, vagy kapott gyermektartásdíj esetén a jogerős ítélet, egyezség másolatát, ennek 

hiányában nyilatkozatot, pénzintézeti számlakivonatot, csekkszelvényt, 

d) egyéb rendszeres ellátás esetén a megállapító szerv határozatát, pénzintézeti számlakivonatot 

vagy pénzintézet által kiadott igazolást, csekkszelvényt 

kell a kérelemhez mellékletként csatolni. 

(4) A nem havi rendszerességgel szerzett, vagy vállalkozásból származó, a kérelem benyújtását 

megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát igazoló dokumentumként az állami 

adóhatóság igazolása, vállalkozás, cég igazolása, kérelmező nyilatkozata csatolandó mellékletként. 

 

 

 

 

 

 

 

II. Fejezet 

 

 A települési támogatás  formái  

 

2. § 
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(1) A szociálisan rászorult személyek, családok  az e rendeletben meghatározott feltételek teljesülése 

esetén, pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában támogatásra jogosultak. 

 

(2) Ezen rendelet az alábbi ellátásokra terjed ki: 

 

a) Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

 

aa) rendkívüli települési támogatás, 

ab) temettetés költségeihez nyújtott települési támogatás, 

ac) gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás, 

ad) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás.  

ae) tanévkezdési támogatás 

af) tanév végi támogatás  

ag) év végi támogatás  

  
 

 

b) Természetben nyújtott ellátás: 

 

ba) köztemetés 

 

 

 

3. § 

 

 

 

A képviselő-testület támogatások elbírálására vonatkozóra hatáskörét a Szociális Bizottság gyakorolja.  

 

4.§. 

 

Az egyes szociális rászorultságtól függő támogatások pénzügyi fedezetét és a felhasználható pénzügyi 

keretet a Zagyvarékas Község Önkormányzata tárgyévi költségvetési előirányzatának megállapításáról 

szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni. 

 

 

III. Fejezet 

 

Pénzbeli és természetbeni ellátás formájában nyújtott települési támogatás 

 

1. Rendkívüli települési támogatás 

            

5. §. 

 

(1) Rendkívüli települési támogatásban részesülnek azon személyek 

 

a) akik önmaguk, vagy családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak, 

 

b) akik alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. Ilyen 

kiadások különösen az alábbi esetben merülhetnek fel: 
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ba) betegség miatt, 

bb) elemi kár bekövetkezése miatt, 

bc) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében, 

bd) iskoláztatás biztosítása érdekében, 

be) gyermek fogadásának előkészítéséhez,  

bf) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, 

bg) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, 

bh) akik a gyermek(ek) hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, 

bi) gyermek részére gyógyászati segédeszköz vásárláshoz, 

bj) rendszeres pénzellátás megszűnését követően ellátatlanság esetén, 

bk) több hónapos munkanélküliséget követő munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó 

kiadások, 

 és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. 

 

 

(2) A támogatás megállapítása iránti kérelemben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a kérelem 

indokául szolgáló tényről, rendkívüli körülményről, az őt ért anyagi veszteségről, 

jövedelemkiesésről, és azokat igazolnia kell. 

(3) A támogatás kérelemre és hivatalból – nevelési-oktatási intézmény, családvédelemmel 

foglalkozó intézmény, a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet 

kezdeményezésére – is megállapítható. 

(4) A rendkívüli települési támogatás összege- rászorultsághoz igazodóan -  alkalmanként  4000 

Ft-tól - 15.000 Ft-ig terjedhet, de egy évben összesen maximum 30.000 Ft lehet. 

(5) A rendkívüli települési támogatás elsősorban pénzbeli támogatás formájában történik, évente 

maximum 2 alkalommal. 

(6) Az (1) bekezdés ba), bb) és bi) alpontjaiban, a (4) bekezdésben meghatározott szabályoktól 

különös méltánylást érdemlő esetben, az egy főre jutó jövedelem vonatkozásában az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-áig, míg a települési támogatás egyszeri 

legmagasabb összege tekintetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 

%-ig a Bizottság mérlegelési jogkörében eltérhet.  

 

 

 

 

2. Temettetés költségeihez nyújtott települési támogatás 

 

6. § 

 

(1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként települési támogatást 

állapít meg a Bizottság az elhunyt eltemettetéséről gondoskodó személy részére ,  akinek a 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 400 % - át , egyedül élő esetében  a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 450 

%-át nem haladja meg .  

 

(2) A támogatás mértéke alkalmanként: 30 000 Ft.  

 

 

(3) A kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla 

eredeti példányát, halotti anyakönyvi kivonatot, és jövedelemigazolást.  
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(4) A támogatás iránti kérelem, az eltemettetést követő 30 napon belül nyújtható be.  

 

 

(5) A megállapított települési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról 

szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni, és a számlát a kérelmező 

részére vissza kell adni. 

 

 

 

 

 

3.  Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás 

 

7. § 

 

(1) Közgyógyellátásra nem jogosult szociálisan rászorult személy, akinek családjában az egy főre jutó 

havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160%-át, egyedül élő 

esetében 210%-át nem haladja meg, egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához 

kapcsolódó rendszeres gyógyszerkiadásaihoz támogatást igényelhet, feltéve, hogy az elismert havi 

rendszeres gyógyszerköltség az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri. 

Az elismert havi rendszeres gyógyszerköltség: a kérelmező betegségéhez igazodó, egyhavi 

mennyiségre számolva legalacsonyabb költségű, legalacsonyabb napi terápiás költséggel 

alkalmazott készítményeknek a költsége. 

 

(2) A tartósan fennálló betegség miatti rendszeres havi gyógyszerszükségletet a háziorvos igazolja. 

Az igazolás tartalmazza: a gyógyszer megnevezését, a hatóanyag megnevezését, a hatóanyag napi 

mennyiségét, a gyógyszer formáját, mennyiségét, valamint a kívánt terápiás hatás eléréséhez 

szükséges napi mennyiségét és az adagolást. 

 

(3) A háziorvos igazolása alapján, a gyógyszertár által kiadott dokumentum igazolja ugyanazon 

hatóanyag tartalmú legolcsóbb készítmények havi költségét. 

 

(4) A támogatás összege: az elismert gyógyszerköltség éves összegének 30%-a, de legfeljebb az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a, mely negyedévente kerül 

folyósításra a kérelmező által megadott fizetési helyre. 

 

(5) A támogatásra való jogosultság megállapítását követően újabb támogatás iránti kérelem egy év 

eltelte után nyújtható be. 

 

(6) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: a háziorvos igazolását a havi 

gyógyszerszükségletről, gyógyszertár igazolását az elismert havi gyógyszerköltségről. 

 

(7) Kérelem benyújtására akkor kerülhet sor, ha a járási hivatalnál nincs folyamatban 

közgyógyellátásra jogosultság megállapítása iránti eljárás, mely tényt a járási hivatal - 

megkeresés alapján -  igazol. 

 

 

4.  Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 

 

8. § 
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(1) Települési támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában a szociálisan 

rászoruló háztartások részére a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez állapít 

meg a Bizottság. 

 

(2) A háztartás tagja által lakott ingatlan fenntartásával kapcsolatosan elismert rendszeres kiadás a 

szemétszállítás díja, a talajterhelés díja, a villanyáram költsége, fűtés költsége és a vízdíj 

költsége.  

 

(3) A támogatás a kérelmező által életvitelszerűen lakott ingatlanra vonatkozóan felmerült, 

kérelmező nevére szóló számlával igazolt kiadáshoz kérhető, feltéve, hogy az ingatlan 

hasznosításából nincs jövedelem. 

 

(4) A természetbeni támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a 

támogatással érintett költség tekintetében a szolgáltató írja jóvá. 

 

9. § 

 

(1) Támogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyszemélyes háztartás 

esetén 300%-át,  és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 

 

 

(2) A támogatás egy évre  kerül megállapításra, a támogatás havi összege  6.000 Ft/hó. A támogatás a 

jogosultat a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. 

 

(3) A támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását a Bizottság a jogosultsági idő alatt 

felülvizsgálhatja, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is 

fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább folyósítja. Amennyiben a 

jogosultsági feltételek nem állnak fenn, az ellátás megszüntetésre kerül. 

 

(4) A támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények 

megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Szociális Iroda ügyintézőjét. 

 

10. § 

 

(1) Támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg. 

 

(2) A támogatás iránti kérelmet a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A 

kérelemhez mellékelni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti 

vagyonnyilatkozatot a háztartás tagjaira vonatkozóan, a háztartás tagjai jövedelmére vonatkozó 

igazolást,  a fogyasztónak, fogyasztási helynek az adatait tartalmazó, kérelmező nevére szóló, a 

kérelem beadását megelőző havi szolgáltatói számlát. 

 

(3) Ha a támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt 

megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, vagy a haláleset hónapjára járó támogatás teljes 

összegben kerül folyósításra, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni. 

 

(4) A jogosultságot megállapító határozatban rögzítésre kerül, hogy a támogatás mely kiadásra 

tekintettel kerül folyósításra, továbbá a fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi 

azonosításához szükséges adat. 
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5. Tanévkezdési támogatás 

11.§ 

 

(1)A tanévkezdés megkönnyítése érdekében tanévkezdési támogatásra az a gyermeket gondozó 

család, vagy egyedülálló szülő jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 

meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 400% - át,  

a) a községben lakóhellyel rendelkezik,  

b)gyermeke(i), alap- és középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat(nak) a 

kérelem benyújtásakor és 

c) nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. 

 

(2)A tanévkezdési támogatás összege:  

a) az általános iskolába járó gyermeket gondozó családnak, egyedül álló szülőnek az anyagi 

támogatása 5300 Ft/év, 

b) a középfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat folytatók anyagi támogatása 

8 300 Ft/év.  

(3) A tanévkezdési támogatás az oktatási intézmények által kiadott iskolalátogatási bizonyítvány 

benyújtását követően kerül kifizetésre. 

 

(4)A támogatás igénylésére a tárgyév szeptember 30-áig van lehetőség. A határidő elmulasztása 

jogvesztő.  A kifizetés végső határideje: a tárgyév október 31-e.  

6. Tanév végi támogatás  

12.§ 

 

(1) Támogatásra jogosult az zagyvarékasi lakóhellyel rendelkező,  alap- és középfokú oktatási 

intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató tanuló, akinek a családjában az egy főre 

jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 500 % 

- át és az adott tanév végén kitűnő tanulmányi eredményt ért el.  

(2) A pénzbeli támogatás összege tanulónkként 10.000 Ft , amely természetbeni vagy pénzbeli 

formában kerül kifizetésre.  
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(3) A kérelem  tárgyév június 30. napjáig nyújtható be a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal 

Szociális Irodájához, melyhez csatolni kell a tanuló év végi bizonyítványának másolatát, és a 

15. § (10) bekezdése szerinti nyilatkozatot.  

(4) A tanév végi támogatás átadására a tárgyévi augusztus 20-ai ünnepség keretében kerül sor. 

 

7. Év végi támogatás 

 

 

 

13. § 

(1) Az önkormányzat hivatalból évente egyszeri alkalommal a településen élő 70 életévüket 

betöltött azon  személyek részére, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 % át, év végi támogatást állapít 

meg. A támogatás kifizetése postai úton készpénzben történik. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tárgyévi támogatás összegét a Bizottság határozza meg,  

Zagyvarékas Község Önkormányzata a tárgyévi  költségvetésben meghatározott keretösszeg 

erejéig.  

 

 

 8. Egyéb rendelkezések 

 

14. § 

 

(1) A települési támogatást készpénzben vagy természetbeni ellátás formájában állapítja meg a 

Bizottság, melynek felhasználását a Szociális Iroda ügyintézője szükség szerint a helyszínen, 

környezettanulmány készítésével ellenőrzi. 

 

(2) Nagy összegű közüzemi díjhátralék, közüzemi szolgáltatás kikapcsolása esetén a támogatás 

megállapítására elsősorban természetbeni juttatásként kerül sor, folyósítása a közüzemi szolgáltató 

részére történik a megállapító határozat rendelkezései szerint. 

 

(3) A megállapított támogatások kifizetése és folyósítása a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodáján 

keresztül, postautalványon vagy átutalással, utólag minden hónap 5-éig történik, amennyiben a 

települési támogatás rendszerességgel került megállapításra. 

 

(4) A rendkívüli gyógyszertámogatást, a soron kívül megállapított támogatást haladéktalanul folyósítani 

kell. 

 

 

 

15. § 
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(1) A települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelem indokoltságát 

megalapozó igazolásokat. 

 

(2) Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől számított 

nyolc napon belül – megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő 

figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja fel. 

 

(3) A rendkívüli támogatás esetén a tartós, krónikus, súlyos betegség igazolására alkalmas a háziorvos, 

szakorvos igazolása, szakvéleménye, zárójelentés, ambuláns kezelőlap, egészségkárosodott személy 

esetén a szakértői bizottság hatályos szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, a tartósan beteg 

állapot, fogyatékosság fennállását igazoló irat továbbá a tartósan beteg állapotra, fogyatékosságra 

tekintettel folyósított pénzbeli ellátást megállapító határozat, ennek hiányában az ellátás folyósítását 

igazoló irat. A gyógyszerköltséget a gyógyszertár által kiadott, gyógyszerek árára vonatkozó, 

kérelmező nevére kiállított dokumentummal kell igazolni. 

 

(4) Aktív korú, rendszeres pénzellátással nem rendelkező és keresőtevékenységet nem folytató 

kérelmező, családtag, háztartás tagja esetén be kell mutatni a munkaügyi kirendeltségnek az igazolását, 

hatósági bizonyítványát a kérelmező, családtag, háztartás tagja álláskeresőként történő nyilvántartásba 

vételéről, együttműködéséről. 

 

(5) Az igazolható jövedelemmel nem rendelkezőknek (alkalmi munkából élő) büntetőjogi felelősségük 

tudatában kell nyilatkozniuk a jövedelmi helyzetükről. 

 

(6) Keresőtevékenység, rendszeres pénzbeli ellátás megszűnése esetén be kell mutatni a megszüntetésre 

vonatkozó dokumentumot. 

 

(7) Rendkívüli esemény bekövetkeztét igazoló dokumentumként csatolható vizsgálati jegyzőkönyv, 

szakértői szakvélemény, halotti anyakönyvi kivonat, az egészségi állapotra vonatkozóan a (3) 

bekezdésben meghatározott irat, egyéb irat. 

 

(8) A közüzemi szolgáltatáshoz igényelt rendkívüli támogatás esetén igazolásként csatolni kell a 

szolgáltató által kiállított számlát, a szolgáltató igazolását a díjtartozásról, részletfizetés 

engedélyezéséről, visszakapcsolás költségéről. 

 

(9) A családban élő, közép-, vagy felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek esetén igazolni kell a 

tanulói, hallgatói jogviszony fennállását, az ösztöndíj összegét. 

 

(10) A 11.§, 12.§ és a 13. § szerinti támogatások igénybevételéhez a rendelet 2. melléklete szerinti 

nyilatkozatot kell kitölteni.  

 

 

 

16. § 

 

A rendkívüli települési támogatás megállapításakor a kérelmező és családja egységes elbírálás alá esik, 

egy családon belül egy személy nyújthat be támogatás iránti igényt. 

 

17.§ 

 

(1) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében a Bizottság 

megkeresheti: 
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a) az állami adóhatóságot, 

b) a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet, 

c) az igazolást kiállító szervet, 

d) a munkáltatót, 

(2) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése végett környezettanulmányt 

készíthet. 

 

IV. Fejezet 

Természetben nyújtott ellátás 

 

 

9.  Köztemetés 

   

18.§ 

 

(1) A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy különös méltánylást érdemlő 

körülmények fennállása esetén a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesíthető. 

(2) Különös méltánylást érdemlő körülménynek tekintendő, ha a köztemetés költségeinek megtérítése 

az eltemettetésre köteles személy saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti és vagyona sem neki, 

sem családjának nincs, vagy, ha a hagyatéki hitelezői igény érvényesítésére irányuló eljárás költsége 

meghaladja a hagyatéki vagyon értékét. 

 

V. Fejezet 

A szociális ellátásokra vonatkozó egyéb szabályok 

 

 10. Eljárási rendelkezések 

 

19. § 

 

(1) Az ellátások iránti kérelmet a Bizottsághoz kell címezni, a Szociális Irodához kell benyújtani. A 

kérelemhez mellékletként csatolni szükséges e rendeletben meghatározott, a jövedelem típusának 

megfelelő igazolást, valamint e rendeletben előírt egyéb igazolásokat. 

(2) A támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén a szociális törvényben foglaltak 

szerint kell eljárni. 

 

 

 

 

VI. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

 20. § 
 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

23. § 

 

Hatályát veszti Zagyvarékas  Község Önkormányzata  Képviselő – testületének a települési 

támogatásról és az egyéb  szociális ellátásokról szóló  3/2015 (II.26.), valamint az ezt módosító 

4/2020.(IV.7.), 9/2018.(XII.1.), 6/2017.(V.1.) és az 5/2016.(IX.28.)  Önkormányzati rendelete  
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Zagyvarékas, 2021. május 21. 

 

 

Kurucz László       Dr. Fekete Nóra 

polgármester              jegyző 

 

 

 

Záradék: Ezen rendelet 2021. május 21-én kihirdetésre került. 

 

 

 

 

 

        Dr. Fekete Nóra 

                 jegyző 
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1. melléklet az 4/2021 (V. 21.) önkormányzati rendelethez 

 

Kérelem 

települési támogatás megállapításához 

 

I. Az igénylő adatai: 

 

1. Személyes adatok: 

Név:…………………………………….Születési név:……..…………………….……….. 

Születési helye:…………………….……...ideje:…..….év…..…..…………hó ……….nap 

Anyja neve:………………….………..……….Állampolgársága: …….…………..………. 

TAJ szám:                Adóazonosító jel:  

Nyugdíjas esetén, nyugdíjas igazolványának törzsszáma:   

 

2. Családi állapot:  

Nyilatkozom, hogy házas; élettársi kapcsolatban álló; egyedülálló (hajadon; nőtlen; özvegy; elvált; 

házastársamtól külön élek; házastársamtól/élettársamtól külön, de egy lakásban élek; nincs élettársam) 

vagyok. (a megfelelő szövegrész aláhúzandó!)  

A kitöltésnél a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) 

bekezdésében lévő fogalom-meghatározásokat kell alkalmazni. 

 

3. Kérelmező életvitelszerű lakóhelye:.…………………………………………………… 

      Kérelmező bejelentett, állandó lakóhelye/tartózkodási helye: 

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

4. A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő, az 

egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai: 

Név Születési hely és idő Anyja neve Rokoni fok 
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II. A települési támogatás igénylésének indoka: 

 

a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez kérem, 

b) család létfenntartási vagy rendkívüli élethelyzetbe kerülése okán kérem, 

c) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra kérem, 

d) rendszeres gyógyszerkiadás költségeihez való hozzájárulásra kérem, 

e) A rendelet 5. § (1) bekezdés ba)-bk) pontjai(betegség, elemi kár, váláshelyzetben lévő várandós 

anya, iskoláztatás biztosítása, gyermek fogadásának előkészítése, gyermek családba való 

visszakerülésének elősegítése, gyermek hátrányos helyzete miatt, gyermek részére gyógyászati 

segédeszköz vásárlása, ellátatlanság esetén, több hónapos munkanélküliséget követő 

munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó kiadások)  szerinti okból 

kérem:….……………………………………………………………………... 

 

 

 

III. Jövedelmi adatok 

Jövedelemnyilatkozat 

 

A jövedelmek típusai 
Kérelmező 

jövedelme 

Kérelmezővel 

közös 

háztartásban  

élő 

házastárs/élet

társ 

jövedelme 

A kérelmezővel közös 

háztartásban élő egyéb rokon 

jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, munka-

végzésre irányuló egyéb 

jogviszonyból származó 

jövedelem és táppénz 
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2. Társas és egyéni 

vállalkozásból származó 

jövedelem 

            

3. Ingatlan, ingó vagyon-

tárgyak értékesítéséből 

származó jövedelem 

            

4. Nyugellátás, baleseti 

nyugellátás, egyéb nyugdíj-

szerű ellátások 

           

5. A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások (különösen: 

GYED, GYES, GYET, családi 

pótlék, gyermektartásdíj, 

árvaellátás) 

           

6. Munkaügyi szervek által 

folyósított rendszeres pénzbeli 

ellátás 

            

7. Föld bérbeadásából származó 

jövedelem 

            

8. Egyéb (különösen: kapott 

tartás-, ösztöndíj, értékpapírból 

származó jövedelem, kis 

összegű kifizetések stb.) 

            

9. A család összes nettó 

jövedelme [9-(10+11+12)] 

           

10. A család összes nettó 

jövedelmét csökkentő tényezők 

(tartásdíj összege) 

            

11. Önkormányzat által 

folyósított rendszeres pénzbeli 

ellátás [a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 
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1993. évi III. tv. 4. § (1) bek. i) 

pontja] 

Összes jövedelem:       

 

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

A kérelemhez mellékelni kell a feltüntetett jövedelmi adatok valódiságát igazoló iratokat, melyek 

30 napnál nem lehetnek régebbiek. 

IV. Egyéb nyilatkozatok: 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 

a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális 

hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - 

ellenőrizheti.  

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához.  

Amennyiben a jogosultságot érintő körülményeimben változás következik be (pl. lakcímváltozás, 

jövedelemváltozás) azt 15 napon belül írásban bejelentem az ellátást megállapító Szociális 

Bizottságnál. 

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek.  

 

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül.  

 

Zagyvarékas, 2021. év_________________hó _____nap  

 

 

 

 

_________________________________________ 

 a kérelmező házastársa/élettársa aláírása 

 

_____________________________  ________________________________________ 

a kérelmező aláírása    a kérelmezővel közös háztartásban 

                                                                       élő közeli hozzátartozók aláírása 
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2. melléklet a 4/2021.(V.21.) rendelethez 

 

TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁSHOZ  NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott  ___________________________________________________________________________ 

(születési név) ______________________________________________________________________ 

(születési hely, idő) __________________________________________________________________ 

(anyja neve) ________________________________________________________________________ 

(adóazonosító jele) __________________________________________________________________ 

(társadalombiztosítási  azonosító jele)  ___________________________________________________ 

Zagyvarékas___________________________ utca  _________szám alatti lakos anyagi és büntetőjogi 

felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a családban  egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 

mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 400%-át. 

 

 

 

 

 

 

Zagyvarékas, 20__________________________hó ____nap 

 

                   ________________________________ 

                  nyilatkozattevő aláírása 
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TANÉV VÉGI TÁMOGATÁSHOZ  NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott  ___________________________________________________________________________ 

(születési név) ______________________________________________________________________ 

(születési hely, idő) __________________________________________________________________ 

(anyja neve) ________________________________________________________________________ 

(adóazonosító jele) __________________________________________________________________ 

(társadalombiztosítási azonosító jele)  ___________________________________________________ 

Zagyvarékas___________________________ utca  _________szám alatti lakos anyagi és büntetőjogi 

felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a családban  egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 

mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 500%-át. 

 

Zagyvarékas, 20__________________________hó ____nap 

 

 

                   ________________________________ 

                  nyilatkozattevő aláírása 
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ÉV VÉGI TÁMOGATÁSHOZ  NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott  ___________________________________________________________________________ 

(születési név) ______________________________________________________________________ 

(születési hely, idő) __________________________________________________________________ 

(anyja neve) ________________________________________________________________________ 

(adóazonosító jele) __________________________________________________________________ 

(társadalombiztosítási azonosító jele)  ___________________________________________________ 

Zagyvarékas___________________________ utca  _________szám alatti lakos anyagi és büntetőjogi 

felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a családban az  egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 

mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 700%-át. 

 

 

 

 

 

Zagyvarékas, 20__________________________hó ____nap 

 

 

                   ________________________________ 

                  nyilatkozattevő aláírása 

 

 


