A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem tárgyalta
meg, az még csak TERVEZET.
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folyamatban van. Az egyeztetés során a rendelet-tervezet jelentősen módosulhat,
ezért az, jelen formájában nem tekinthető végleges változatnak.
A rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményeket, javaslatokat 2012. február 10.
napjáig várjuk.
Véleményt, javaslatot a fórumon kizárólag regisztrált felhasználók küldhetnek.

Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem tárgyalta
meg, az még csak TERVEZET.

R E N D E L E T-T E R V E Z E T
TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
……../2012. (…….) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról,
valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2011. (VII.08.)
önkormányzati rendelet
módosításáról

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2011. (VII.08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdés c)-g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„c) nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátások folyósítása esetén a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiadott, az ellátás összegét tartalmazó irat, valamint a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmét igazoló irat,
d) munkaügyi szervek által folyósított ellátás esetén az azt megállapító jogerős hatá-

rozat,
e) vállalkozói és őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem
egyhavi átlagának kiszámításához: adóbevallással már lezárt időszakról jövedelem-
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igazolás, a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző, még nem lezárt adóévi jövedelemről nyilatkozat,
f) gyermektartásdíj esetén a jogerős bírósági határozat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó havi átvételét bizonyító
bankszámla kivonat vagy postai feladóvevény, ezek hiányában a törvényes képviselő által tett nyilatkozat,
g) egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén nyilatkozat a kérelem
benyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről.”
Indokolás: A gyakorlat és a jogszabályi változások miatt a becsatolandó dokumentumok körének pontosítása szükséges.
2. §
Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha helyi önkormányzat képviselő-testületének szociális hatáskört gyakorló szerve
– a hatáskörébe tartozó szociális ellátások esetén – megtérítést rendel el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét, amennyiben annak
megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné:
a) méltányosságból csökkentheti, elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának vagy háztartásának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,
b) 12 havi részletfizetést állapíthat meg, ha magasabb szintű jogszabály másként
nem rendelkezik.”
Indokolás: A jegyző méltányossági jogkörét az Szt. szabályozza, ezért csak a polgármesteri hatáskörbe tartozó ügyeknél szükséges a méltányosság feltételrendszerének rögzítése. A méltányossági feltételek így két hatáskört gyakorló szerv esetén harmonizálnak.

3
A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem tárgyalta
meg, az még csak TERVEZET.

3. §
Az R. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az adósságcsökkentési támogatásba bevont adósságok típusa:
a) távhőszolgáltatási díjtartozás,
b) víz- és csatornahasználati díjtartozás,
c) vezetékes gázdíjtartozás,
d) áramdíjtartozás,
e) közös költség hátralék,
f) lakbérhátralék.”
Indokolás: A kommunális hulladék elszállításáról 2011. április 15. napjától az
AVE Miskolc Kft. gondoskodik. Tekintettel a szolgáltatás alacsony
havi díjára külön adósságkezelési megállapodást nem javasolt a Kft.vel kötni, ezért az adósságtípusok közül javasolt kivenni a hulladékszállítási díjtartozást. A változás csak a családi házas övezetet érinti,
egyéb esetekben a hulladékszállítás díja beépül a közös költségbe. Javasolt továbbá a „központi fűtési díjtartozás” kiemelése a bevonható
adósságtípusok közül, mert Tiszaújvárosban ilyen fűtési mód nincs.
Az egyedi kazánfűtésű két társasház (Kiwi és Tip-Top) gázzal biztosítja a fűtést és a melegvizet, melynek költsége a közös költségben kerül feltüntetésre.
4. §
Az R. 11. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy támogatásának folyósítását egy
hónapra fel kell függeszteni, ha a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására
történő felszólítást követő 15 napon belül kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem
gondoskodik annak fenntartásáról.”
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Indokolás: Az Szt. a rendszeres szociális segélyezettek vonatkozóan is előírta a
lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó szabályokat,
emiatt szükséges a rendelet-tervezetben is szabályozni a nem teljesítés
következményeit.
5. §
(1) Az R. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatás egyszeri összege gyógyszervásárlás esetén az orvos által leigazolt
havi gyógyszerköltség 50%-a, de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a 80%-át. A támogatás gyógyászati segédeszköz vásárlása esetén nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegénél. Gyógyszertámogatás évente legfeljebb négy alkalommal állapítható meg.”
(2) Az R. 14. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A támogatást gyógyszervásárlás esetén természetbeni ellátásként utalvány
formájában is lehet biztosítani.
(7) A hatáskör gyakorlója a támogatásról 8 napon belül dönt. A döntést követően a
támogatást pénzbeli ellátás esetén azonnal ki kell utalni, természetbeni ellátás
esetén az utalványt a támogatott részére haladéktalanul át kell adni.”
(3) Az R. 14. § az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A gyógyszertámogatásról, a méltányossági jogkör gyakorlásáról, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszatérítésének elrendeléséről,
illetve méltányosságból történő elengedéséről a polgármester jogosult dönteni.”
Indokolás: Az elmúlt két évben a gyógyszertámogatást igénylők száma mellett
egyes esetekben jelentős mértében nőtt a havi - orvos által leigazolt gyógyszerköltség összege is. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet
gyógyszeradatbázisa egységesen minden készítményt gyógyszerként
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nevesít, beleértve a vitaminokat, pezsgőtablettákat, kenőcsöket stb. Az
adatbázisnak megfelelően kiállított orvosi igazolások alapján nem ritka a havi 60.000-70.000 Ft-os gyógyszerköltség sem. A magas gyógyszerköltség alapján, akár 30.000-40.000 Ft támogatásra is jogosultságot szerezhet a kérelmező évente több alkalommal is. Tekintettel arra,
hogy a támogatás előirányzatának további növelésére nincs lehetőség,
illetve fontos, hogy az ellátás finanszírozhatósága is megmaradjon, javasolt a támogatási összeg maximalizálása az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-ában (22.800 Ft), valamint az adható támogatás fix százalékban történő meghatározása. A támogatás
célzott felhasználása érdekében a természetbeni ellátás lehetősége is
szabályozásra került.
A legrászorultabb személyek a méltányossági közgyógyellátás keretében kaphatnak segítséget gyógyszerellátásukhoz.
6. §
Az R. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 2012. január 1-je előtt megállapított helyi lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban megjelölt időpontig, de legkésőbb 2012. március 31-éig folyósítható.”
7. §
Az R.
a) 10. § (1) bekezdésében a „a bérpótló juttatásra” szövegrész helyébe az „az aktív korúak ellátására” szöveg,
b) 10. § (3) bekezdésében a „bérpótló juttatásra” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást
helyettesítő támogatásra” szöveg,
c) 13. § (3) bekezdésében a „háromszorosát” szövegrész helyébe a „230%-át” szöveg,
d) 17. § (4) bekezdés a) pontjában a „120%-a” szövegrész helyébe a „140%-a” szöveg,
e) 17. § (4) bekezdés b) pontjában a „80%-a” szövegrész helyébe a „100%-a” szöveg,
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f) 12. melléklet III. pontjában a „bérpótló juttatás” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítő támogatásra” szöveg
lép.
Indokolás:
Az a)-b), f) ponthoz:
Az Szt. valamennyi aktív korúak támogatásában részesülő személyre
(foglalkoztatást helyettesítő támogatás és rendszeres szociális segély)
kiterjesztette a lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó szabályok
előírását. (Korábban csak a bérpótló támogatásban részesülőknél volt
beépítve a kötelezés.) A törvény és a helyi szabályozás összhangja érdekében javasolt a módosítás helyi rendeletbe történő átvezetése.
A c) ponthoz:
A helyi rendelet a törvényi szabályozástól kedvezőbb mértékben állapítja meg a jogosultságot, családosok esetében az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a 120%-ában (34.200 Ft), egyedül
élőknél a 170%-ában (48.450 Ft). A támogatás évente négy alkalommal vehető igénybe, és az átmeneti segély összege egy család esetében
évente nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a háromszorosát (85.500 Ft). Az átmeneti segélyben részesülők száma évről-évre növekszik. Az Szt. 2012. évi változásai a rászoruló családokat kedvezőtlenül érinti, így a közüzemi és egyéb természetbeni támogatások iránt az igények emelkedése várható.
Az Önkormányzat a jelenleginél (28.000 E Ft) több forrást nem tud
biztosítani erre a célra, így javasolt a maximálisan igénybe vehető támogatás alacsonyabb összegben, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230%-ában (65.250 Ft) történő meghatározása. Az
átmeneti segély maximált összegének csökkentésével arányosabban, és
több ellátott kaphat segítséget a problémája megoldásához. Rendkívüli élethelyzet vagy komoly krízis esetén a rendeletben foglalt szabályozás továbbra is lehetőséget biztosít méltányosság gyakorlására.
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A d)-e) ponthoz:
A temetési költségek az elmúlt években számottevően emelkedtek. A
jelenlegi szabályozás viszonylag magas összegben határozza meg a segély jogosultsági feltételeit. A magasabb költségek miatt indokolt lenne a támogatási összeg százalékos arányán emelni. Ez átlagosan 5.000
Ft támogatásnövekedést jelent, 80 fő kérelmező esetén jelentős többletkiadást (kb. 400 E Ft) nem fog okozni.
8. §
Az R. 2., 4., 6., 7., 10., 11. melléklete helyébe az 1., 2., 3., 4., 5., 6. melléklet lép.
9. §
Hatályát veszti az R.
a) 8. §-a,
b) 1. melléklete.
Indokolás: Az Szt. 2012. január 1. napjától csak normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására ad lehetőséget. Helyi lakásfenntartási támogatást nyújtani sem önálló ellátásként, sem a normatív lakásfenntartási
támogatás kiegészítéseként fenti időponttól kezdődően nem lehet. Az
Szt. egzakt módon leszabályozza a normatív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó feltételrendszert, ezért a helyi rendeletben ennek szabályozása nem szükséges. Fenti körülményekre tekintettel a rendelet
lakásfenntartási támogatást szabályozó 8. §-a hatályát veszti.
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10. §

Ez a rendelet 2012. március 15-én lép hatályba.
Dr. Molnár Tamás s. k.
jegyző

Bráz György s. k.
polgármester
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1. melléklet a …../2012. (…….) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 18/2011. (VII.08.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
adósságkezelési szolgáltatáshoz
I. Személyi adatok
1./ Kérelmező családi és utóneve(i): ................................................................................
Születési családi és utóneve(i):....................................................................................
Születési helye, ideje: ..................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve(i): .........................................................................
Lakóhelye: ...................................................................................................................
Bejelentett tartózkodási helye: ....................................................................................
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a
tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó).
Társadalombiztosítási azonosító jele:         
Családi állapota (nem kötelező megadni): ..................................................................
Állampolgársága (nem kötelező megadni):.................................................................
Telefonszáma (nem kötelező megadni): .....................................................................
2./ Házastárs (élettárs) családi és utóneve(i):....................................................................
Születési családi és utóneve(i):....................................................................................
Születési helye, ideje: ..................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve(i): .........................................................................
Lakóhelye: ...................................................................................................................
Bejelentett tartózkodási helye: ....................................................................................
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy házastársam/élettársam életvitelszerűen a
lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen él (megfelelő rész aláhúzandó).
Társadalombiztosítási azonosító jele:         
Családi állapota (nem kötelező megadni): ..................................................................
Állampolgársága (nem kötelező megadni):.................................................................
Telefonszáma (nem kötelező megadni): .....................................................................
3./ Az 1./ és 2./ pontokon kívül a kérelmezővel közös háztartásban élők száma összesen: ....... fő
Neve

Születési hely, idő

TAJ szám

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................
Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom feltüntetett tagjai között van olyan személy:
-

aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, ha igen, akkor e személyek száma:……….fő,

-

aki fogyatékossági támogatásban részesül, ha igen, akkor e személyek száma:……

-

fő,

aki gyermekét egyedülállóként neveli, ha igen, akkor e személyek száma:
……………..fő.

II. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
Házastársa
A jövedelem típusa
Kérelmező
Közös háztartásban élő személyek
(élettársa)
1. Munkaviszonyból és
más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó
2. Vállalkozói, őstermelői,
illetve szellemi és más
önálló tevékenységből
származó
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
4. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
5. Önkormányzati és munkaügyi szervek által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem
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III. A jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok, nyilatkozatok

1./ A lakásban a következő jogcímen tartózkodom:
(A megfelelő jogcímet aláhúzással jelölje!)
a./ tulajdonos
b./ tulajdonos rokona
c./ főbérlő
d./ főbérlő rokona

e./ társbérlő
f./ bírói határozattal megosztott lakrész lakója
g./ albérlő

h./ szívességi lakáshasználó
i./ jogcím nélküli
j./ önkényes beköltöző

2./ A lakott lakás adatai:
A támogatással érintett lakás nagysága: …………. m2
Egész lakószobák száma: ..................... fél lakószobák száma: ..................................
A következő nyilatkozatot kérem, aláhúzással jelölje!
A kérelemmel érintett lakásba előrefizetős (kártyával működő)
gázfogyasztást
áramfogyasztást
mérő készülék került felszerelése. Amennyiben igen, kérem, nevezze meg a szolgáltatatót: ……………………………..
A kérelemmel érintett lakásban ilyen készülék nem működik.

3./ Az adósságok jogcíme és összege, melyek kezelését kéri:
Távhőszolgáltatási díjtartozás:………………………...Ft
Víz- és csatornahasználati díjtartozás: .......................... Ft
Vezetékes gázdíjtartozás: .............................................. Ft
Áramdíjtartozás: ............................................................ Ft
Közös költség hátralék: ................................................. Ft
Lakbérhátralék: .............................................................. Ft
Összesen:.……………………… ……………………..Ft
4./ Vállalom az adósságkezelési programba bevont adósság és az önkormányzat által
megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének
egyösszegben
………… havi részletben (max. 18 hónap lehet) történő megfizetését.
(A megfelelő nyilatkozatot kérem, aláhúzással jelölje!)
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meg, az még csak TERVEZET.

5./ Vállalom az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.
6./ Vállalom, hogy amennyiben részemre az adósságkezelési szolgáltatás keretében
előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készüléket biztosítanak, azt legalább
egyéves időtartamban rendeltetésszerűen használom.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
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 – az állami adóhatóság útján –
ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Tiszaújváros, 20.….…………………
...............................
kérelmező

13
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meg, az még csak TERVEZET.
A kérelem elbírálásához az alábbi dokumentumok szükségesek:
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

havi rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a munkáltató által kifizetett mindennemű juttatással növelt, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről kiállított munkáltatói igazolás,
társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló irat,
nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátások folyósítása esetén a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiadott, az ellátás összegét tartalmazó irat, valamint
a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmét igazoló irat,
munkaügyi szervek által folyósított ellátás esetén az azt megállapító jogerős határozat,
vállalkozói és őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának kiszámításához: adóbevallással már lezárt időszakról jövedelemigazolás,
a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző, még nem lezárt adóévi jövedelemről
nyilatkozat,
gyermektartásdíj esetén a jogerős bírósági határozat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó havi átvételét bizonyító bankszámla kivonat vagy postai feladóvevény, ezek hiányában a törvényes képviselő által
tett nyilatkozat,
egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén nyilatkozat a kérelem
benyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről,
felsőoktatási intézményben tanulók esetén az intézmény igazolása a kérelem benyújtását megelőző havi ösztöndíjról,
iskolalátogatási igazolás,
tartós betegséget, illetve fogyatékosságot igazoló dokumentum másolata.

Az ügy elbírálásához szükséges egyéb dokumentumok:
- a rendelet 3. melléklete szerint, az adósságkövetelés jogosultja által kiállított irat az adósság jogcíméről és összegéről, vagy a közüzemi szolgáltatás kikapcsolásának tényéről,
- hitelt érdemlő igazolás a lakott lakás nagyságáról és szobaszámáról (tulajdoni lappal, vagy
adásvételi szerződéssel, bérleti szerződéssel, családi házak esetén tervrajzzal),
- albérlet vagy önkormányzati lakásbérlet esetén bérleti szerződés,
- szívességi lakáshasználat esetén a lakásfenntartási költségek viseléséről szóló megállapodás, ennek hiányában a tulajdonos nyilatkozata,
- az adósságcsökkentési támogatásba bevont szolgáltató által kiállított utolsó havi közüzemi
számla.”
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A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem tárgyalta
meg, az még csak TERVEZET.

2. melléklet a …../2012. (……) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 18/2011. (VII.08.) önkormányzati rendelethez

SEGÉLYKÉRELEM
Alulírott kérem, hogy részemre az alábbi támogatást megállapítani szíveskedjenek
(megfelelő rész aláhúzandó):
-

átmeneti segély

-

átmeneti gyógyszertámogatás vagy gyógyászati segédeszköz támogatás

Indokaim:
…………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………
……………….
I. Személyi adatok:
Kérelmező családi és utóneve(i): ......................................................................................
Születési családi és utóneve(i): .........................................................................................
Születési helye, ideje: .......................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve(i): ...............................................................................
Lakóhelye: ........................................................................................................................
Bejelentett tartózkodási helye: .........................................................................................
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó).
Társadalombiztosítási azonosító jele:         
Családi állapota (nem kötelező megadni): ........................................................................
Állampolgársága (nem kötelező megadni): .....................................................................
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ...........................................................................
Házastárs (élettárs) családi és utónevei): .........................................................................
Születési családi és utóneve(i): .........................................................................................
Születési helye, ideje: .......................................................................................................
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Anyja születési családi és utóneve(i): ..............................................................................
Lakóhelye: ........................................................................................................................
Bejelentett tartózkodási helye: .........................................................................................
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy házastársam/élettársam életvitelszerűen a
lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen él (megfelelő rész aláhúzandó).
Társadalombiztosítási azonosító jele:         
Családi állapota (nem kötelező megadni): ........................................................................
Állampolgársága (nem kötelező megadni): .....................................................................
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ...........................................................................
II. Kérelmezővel a fenti címen közös háztartásban élő családtagok:

Sorszám

NÉV

Szül.hely,idő

TAJ szám

1.
2.
3.
4.
5.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
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 – az állami adóhatóság útján –
ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Tiszaújváros, 20. ………………………
...............................
kérelmező
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meg, az még csak TERVEZET.
A jogosultság elbírálásához szükséges igazolások:
• havi rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a munkáltató által kifizetett mindennemű juttatással növelt, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről kiállított munkáltatói igazolás,
• társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló irat,
• nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátások folyósítása esetén a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiadott, az ellátás összegét tartalmazó irat, valamint
a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmét igazoló irat,
• munkaügyi szervek által folyósított ellátás esetén az azt megállapító jogerős határozat,
• vállalkozói és őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának kiszámításához: adóbevallással már lezárt időszakról jövedelemigazolás,
a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző, még nem lezárt adóévi jövedelemről
nyilatkozat,
• gyermektartásdíj esetén a jogerős bírósági határozat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó havi átvételét bizonyító bankszámla kivonat vagy postai feladóvevény, ezek hiányában a törvényes képviselő által
tett nyilatkozat,
• egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén nyilatkozat a kérelem
benyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről,
• felsőoktatási intézményben tanulók esetén az intézmény igazolása a kérelem benyújtását megelőző havi ösztöndíjról,
• iskolalátogatási igazolás,
• tartós betegséget, illetve fogyatékosságot igazoló dokumentum másolata.
Átmeneti gyógyszer- vagy gyógyászati segédeszköz támogatáshoz szükséges igazolások:
• az 5. melléklet szerinti gyógyszerköltség-igazolás egy havi gyógyszerköltségéről,
• gyógyászati segédeszköz igénylése esetén a szakorvos részletes egy hónapnál nem régebbi igazolása és a forgalmazók által kiadott egy hónapnál nem régebbi számla a
költségekről.
• a közgyógyellátásban részesülő kérelmező nyilatkozata gyógyszerkeretének felhasználásáról.”
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3. melléklet a …../2012. (…….) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 18/2011. (VII.08.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
rendszeres átmeneti segélyhez
A kérelem indoklása: .......................................................................................................
...........................................................................................................................................
Személyi adatok:
1. A kérelmező családi és utóneve(i): ..............................................................................
Születési családi és utóneve(i): ........................................................................................
Születési helye, ideje: ......................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve(i): .............................................................................
Lakóhelye: .......................................................................................................................
Bejelentett tartózkodási helye: ........................................................................................
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó).
Társadalombiztosítási azonosító jele:         
Családi állapota (nem kötelező megadni): ........................................................................
Állampolgársága (nem kötelező megadni): .....................................................................
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ...........................................................................
2. Házastárs, élettárs neve családi és utóneve(i): .............................................................
Születési családi és utóneve(i): ........................................................................................
Születési helye, ideje: ......................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve(i): .............................................................................
Lakóhelye: . ......................................................................................................................
Bejelentett tartózkodási helye: ........................................................................................
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy házastársam/élettársam életvitelszerűen a
lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó).
Társadalombiztosítási azonosító jele:         
Családi állapota (nem kötelező megadni): ........................................................................
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Állampolgársága (nem kötelező megadni): .....................................................................
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ...........................................................................
Az 1./ és 2./ pontokon kívül a kérelmezővel közös háztartásban élők száma összesen:
…… fő

Sor-

NÉV

Szül.hely,idő

TAJ szám

szám
1.
2.
3.
4.
5.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
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 – az állami adóhatóság útján –
ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási
eljárás során történő felhasználásához.
Tiszaújváros, 20………………………………..
...............................
kérelmező
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A jogosultság elbírálásához szükséges igazolások:
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

havi rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a munkáltató által kifizetett mindennemű juttatással növelt, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről kiállított munkáltatói igazolás,
társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló irat,
nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátások folyósítása esetén a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiadott, az ellátás összegét tartalmazó irat, valamint
a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmét igazoló irat,
munkaügyi szervek által folyósított ellátás esetén az azt megállapító jogerős határozat,
vállalkozói és őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának kiszámításához: adóbevallással már lezárt időszakról jövedelemigazolás,
a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző, még nem lezárt adóévi jövedelemről
nyilatkozat,
gyermektartásdíj esetén a jogerős bírósági határozat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó havi átvételét bizonyító bankszámla kivonat vagy postai feladóvevény, ezek hiányában a törvényes képviselő által
tett nyilatkozat,
egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén nyilatkozat a kérelem
benyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről,
felsőoktatási intézményben tanulók esetén az intézmény igazolása a kérelem benyújtását megelőző havi ösztöndíjról,
iskolalátogatási igazolás,
tartós betegséget, illetve fogyatékosságot igazoló dokumentum másolata.
munkaügyi szervek igazolása az együttműködésről”
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4. melléklet a ….../2012. (……) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 18/2011. (VII.08.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
temetési segély megállapításához
I. Személyi adatok:
Kérelmező családi és utóneve(i): .....................................................................................
Születési családi és utóneve(i): ........................................................................................
Születési helye, ideje: ......................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve(i): .............................................................................
Lakóhelye: .......................................................................................................................
Bejelentett tartózkodási helye: .........................................................................................
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó).
Társadalombiztosítási azonosító jele:          
Családi állapota (nem kötelező megadni): ........................................................................
Állampolgársága (nem kötelező megadni): .....................................................................
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ...........................................................................
II. Kérelmezővel a fenti címen közös háztartásban élő családtagok:

Sorszám
1.

NÉV

Szül.hely,idő

TAJ szám

2.
3.
4.
5.
Elhunyt neve: ...................................................................................................................
Születési helye, ideje: .......................................................................................................
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Lakóhelye: ........................................................................................................................
Rokoni kapcsolat: ……………………………………………………………………….
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
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 – az állami adóhatóság útján –
ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Tiszaújváros, 20....………………………
.................................
kérelmező

22
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meg, az még csak TERVEZET.
A jogosultság elbírálásához szükséges igazolások:
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

a kérelmező nevére kiállított eredeti számla a temetési költségekről,
a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolt példánya,
havi rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a munkáltató által kifizetett mindennemű
juttatással növelt, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről kiállított
munkáltatói igazolás,
társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző
hónapban kifizetett ellátást igazoló irat,
nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátások folyósítása esetén a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiadott, az ellátás összegét tartalmazó irat, valamint a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmét igazoló irat,
munkaügyi szervek által folyósított ellátás esetén az azt megállapító jogerős határozat,
vállalkozói és őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának kiszámításához: adóbevallással már lezárt időszakról jövedelemigazolás, a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző, még nem lezárt adóévi jövedelemről nyilatkozat,
gyermektartásdíj esetén a jogerős bírósági határozat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó havi átvételét bizonyító bankszámla
kivonat vagy postai feladóvevény, ezek hiányában a törvényes képviselő által tett nyilatkozat,
egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről,
felsőoktatási intézményben tanulók esetén az intézmény igazolása a kérelem benyújtását
megelőző havi ösztöndíjról,
iskolalátogatási igazolás,
tartós betegséget, illetve fogyatékosságot igazoló dokumentum másolata.

A segély iránti kérelmet legkésőbb az erről szóló számla kiállításának napjától számított 60
napon belül lehet benyújtani.”
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5. melléklet a …../2012. (……..) önkormányzati rendelethez
„10. melléklet a 18/2011. (VII.08.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
nyugdíjasok év végi támogatásához
A kérelmező családi és utóneve(i): ..................................................................................
Születési családi és utóneve(i): ........................................................................................
Születési helye, ideje: ......................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve(i): ..............................................................................
Lakóhelye: .......................................................................................................................
Bejelentkezés ideje: .........................................................................................................
Bejelentett tartózkodási helye: ........................................................................................
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó).
Társadalombiztosítási azonosító jele:         
Családi állapota: ................................................................................................................
Állampolgársága (nem kötelező megadni): .....................................................................
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ...........................................................................
Házastárs (élettárs) családi és utóneve(i): ........................................................................
Születési családi és utóneve(i): ........................................................................................
Születési helye, ideje: ......................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve(i): ..............................................................................
Lakóhelye: .......................................................................................................................
Bejelentkezés ideje: .........................................................................................................
Bejelentett tartózkodási helye: ........................................................................................
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó).
Társadalombiztosítási azonosító jele:         
Családi állapota: ................................................................................................................
Állampolgársága (nem kötelező megadni): .....................................................................
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Telefonszáma (nem kötelező megadni): .................................................................
Kérelmezővel a fenti címen közös háztartásban élő családtagok:

Sorszám

NÉV

Szül.hely,idő

TAJ szám

1.
2.
3.
4.
5.
Benyújtási határidő: minden év október 31.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
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 – az állami adóhatóság útján –
ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Tiszaújváros, 20……………….…………
...................................
kérelmező
Figyelem: Házastársak és élettársak esetén az ellátás csak egy nyomtatványon
kérelmezhető!
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A jogosultság elbírálásához szükséges igazolások:
•
havi rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a munkáltató által kifizetett mindennemű
juttatással növelt, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről kiállított
munkáltatói igazolás,
•
társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző
hónapban kifizetett ellátást igazoló irat,
•
nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátások folyósítása esetén a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiadott, az ellátás összegét tartalmazó irat, valamint a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmét igazoló irat,
•
munkaügyi szervek által folyósított ellátás esetén az azt megállapító jogerős határozat,
•
vállalkozói és őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának kiszámításához: adóbevallással már lezárt időszakról jövedelemigazolás, a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző, még nem lezárt adóévi jövedelemről nyilatkozat,
•
gyermektartásdíj esetén a jogerős bírósági határozat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó havi átvételét bizonyító bankszámla
kivonat vagy postai feladóvevény, ezek hiányában a törvényes képviselő által tett nyilatkozat,
•
egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről,
•
felsőoktatási intézményben tanulók esetén az intézmény igazolása a kérelem benyújtását
megelőző havi ösztöndíjról,
•
iskolalátogatási igazolás,
•
tartós betegséget, illetve fogyatékosságot igazoló dokumentum másolata.”
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6. melléklet a …../2012. (……...) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet a 18/2011. (VII.08.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
gyermekes családok év végi támogatásához
I. Személyi adatok:
1. A kérelmező családi és utóneve(i): ..............................................................................
Születési családi és utóneve(i): ........................................................................................
Születési helye, ideje: ......................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve(i): .............................................................................
Lakóhelye: .......................................................................................................................
Bejelentkezés ideje: .........................................................................................................
Bejelentett tartózkodási helye: ........................................................................................
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó).
Társadalombiztosítási azonosító jele:         
Családi állapota: ................................................................................................................
Állampolgársága (nem kötelező megadni): .....................................................................
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ...........................................................................
2. Házastárs/élettárs családi és utóneve(i): .......................................................................
Születési családi és utóneve(i): .........................................................................................
Születési helye, ideje: ........................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve(i): ...............................................................................
Lakóhelye: . ........................................................................................................................
Bejelentkezés ideje: .........................................................................................................
Bejelentett tartózkodási helye: ..........................................................................................
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy házastársa /élettársam/ életvitelszerűen a
lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen él (megfelelő rész aláhúzandó).
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Társadalombiztosítási azonosító jele:         
Családi állapota: ................................................................................................................
Állampolgársága (nem kötelező megadni): .....................................................................
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ...........................................................................
II. Kérelmezővel a fenti címen közös háztartásban élő családtagok:

Sorszám
1.

NÉV

Szül.hely,idő

TAJ szám

2.
3.
4.
5.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
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 – az állami adóhatóság útján –
ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Benyújtási határidő: minden év október 31.
Tiszaújváros, 20……………………………….
..................................
kérelmező
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A jogosultság elbírálásához szükséges igazolások:
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

havi rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a munkáltató által kifizetett mindennemű
juttatással növelt, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről kiállított
munkáltatói igazolás,
társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző
hónapban kifizetett ellátást igazoló irat,
nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátások folyósítása esetén a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiadott, az ellátás összegét tartalmazó irat, valamint a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmét igazoló irat,
munkaügyi szervek által folyósított ellátás esetén az azt megállapító jogerős határozat,
vállalkozói és őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának kiszámításához: adóbevallással már lezárt időszakról jövedelemigazolás, a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző, még nem lezárt adóévi jövedelemről nyilatkozat,
gyermektartásdíj esetén a jogerős bírósági határozat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó havi átvételét bizonyító bankszámla
kivonat vagy postai feladóvevény, ezek hiányában a törvényes képviselő által tett nyilatkozat,
egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről,
felsőoktatási intézményben tanulók esetén az intézmény igazolása a kérelem benyújtását
megelőző havi ösztöndíjról,
iskolalátogatási igazolás,
tartós betegséget, illetve fogyatékosságot igazoló dokumentum másolata.”

