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dr. Ballagó Katalin osztályvezető
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Ráczné Faddi Erika szociális ügyintéző

Előterjesztés
a pénzbeli és a természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi
szabályozásáról szóló 29/2013. (XII. 13. ) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezésére, új rendelet megalkotására
Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseit figyelembe véve jelenleg Aszód
Önkormányzatának a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 29/2013.
(XII.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: a 29/2013. Rendelet) tartalmazza az
Aszódon lakó családok/személyek részére adható pénzbeli és természetben nyújtott szociális
és gyermekvédelmi ellátásokat.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben
átalakul.
Az átalakulás érinti a települési önkormányzatok rendeletalkotási kötelezettségét is.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere március 1-től jelentős
mértékben átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai
élesen elválasztásra kerülnek.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 2015. március 1-jén hatályba lépő 132. § (4) bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást kap
a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott
ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.
Az Szt. 134/E. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének a települési
támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása
ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig kell
megalkotnia. Az önkormányzat a rendeletalkotási kötelezettségének korábbi rendelete
módosításával, illetve új rendelet megalkotásával is eleget tehet.
1

Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. ( . .)
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról
Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.
cikkének (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdésében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában,
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt) 10. § (1) bekezdésében, 26. §- ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában,
48. §-ában, 132. § (4) bekezdésben rögzített felhatalmazás alapján a szociális rászorultságtól
függő pénzbeli, természetbeni ellátások szabályozására az alábbi rendeletet alkotja:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed:
a) Aszód Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező az Szt. 3. § (1) -(2) bekezdésében, 3. § (3) bekezdésének a) pontjában, a Gyvt.
4. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott természetes személyekre,
b) E rendelet hatálya - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 7. § (1)
bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében kiterjed az Európai Szociális Kartát
megerősítő országoknak Magyarországon jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.
2. Értelmező rendelkezések
2.§ E rendelet alkalmazásában:
1. jövedelem: a Szoctv. 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelem;
2. vagyon: a Szoctv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyon;
3. család: a Szoctv. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személyek közössége;
4. közeli hozzátartozó: a Szoctv. 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott személy;
5. egyedül élő: a Szoctv. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott személy;
6. háztartás: a Szoctv. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott személyek
közössége;
7. rendszeres pénzellátás: a Szoctv. 4. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározottak
szerinti ellátás;
8. keresőtevékenység: a Szoctv. 4. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározottak szerinti
tevékenység;
9. egyedülálló: a Szoctv. 4. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott személy;
10. a gyermekvédelmi ellátás tekintetében gyermek: a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. § a)
pontja szerinti kiskorú;
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12. a gyermekvédelmi ellátás tekintetében veszélyeztetettség: a Gyvt. 5. § n) pontja
szerinti helyzet, állapot;
13. a gyermekvédelmi ellátás tekintetében tartós betegség: a Gyvt. 5. § p) pontja szerinti
állapot;
14. a gyermekvédelmi ellátás tekintetében fogyatékos gyermek, fiatal felnőtt: a Gyvt. 5. §
q) pontja szerinti állapot;
15. környezettanulmány: a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény szerinti helyszíni szemle;
16. rendkívüli élethelyzet: ha a kérelmezőnél, illetve családjában rendkívüli esemény, így
különösen betegség, baleset, közeli hozzátartozó halála, káresemény, munkahely
elvesztése folytán kialakult élethelyzet;
17. kritikus élethelyzet: a testi épséget, az egészséget az alapvető szükségletek
kielégítését - így különösen a táplálkozást, lakhatást - veszélyeztető helyzet;
18. elemi kárnak minősül e rendelet vonatkozásában: a tűz, robbanás, földrengés, árvíz és
belvíz.
3. Hatásköri és eljárási rendelkezések
3. § (1) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat-és hatásköröket a
Képviselő-testület első fokon a Polgármesterre vagy a Jegyzőre ruházza.
(2) Az e rendeletben szabályozott méltányosság gyakorlására vagy a Polgármester a Jegyző
jogosult.
(3) A Polgármester és a Jegyző önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen a
Képviselő-testülethez címzett, de a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztályához benyújtandó
illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.
4. § (1) A szociális ellátás igénybevételének eljárása kérelemre indul, melyhez
formanyomtatvány áll rendelkezésre. A kérelemhez az egyes ellátási formáknál felsorolt
mellékleteket és nyilatkozatokat kell csatolni.
(2) Indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező szerv a kötelező mellékleteken kívül egyéb, a
kérelem elbírálásához szükséges mellékletek benyújtását is elrendelheti.
(3) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmek - ha e rendelet másként nem
rendelkezik - személyesen a Jegyzői Osztályon, vagy postai úton nyújthatók be.
(4) A szociális ellátás és támogatás iránti kérelmeket döntés meghozatalára a Jegyzői
Osztály készíti elő.
(5) A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni:
a) munkabérből származó jövedelmet és táppénzt a munkáltató által kiállított igazolás,
b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami adóhatóság
által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a
vállalkozó nyilatkozata,
c) nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátásokat a kifizető által kiállított nyugdíjközlő lap és
az utolsó havi nyugdíjszelvény,
d) családtámogatási ellátások esetében a kifizető szerv által kiállított igazolás,
e) gyermektartásdíjat a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai
szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, és a tartásdíjat megállapító
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jogerős bírói ítélet, vagy a szülők között létrejött megállapodás és a kötelezett
jövedelemigazolása, vagy nyilatkozata,
f) munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátást az erről szóló határozat,
g) bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződés,
h) ösztöndíjról a közép- vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás,
bankszámlakivonat, vagy a kifizető igazolása,
i) amennyiben az ellátást kérő jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az állami
foglalkoztatási szervvel kötött együttműködés,
j) az a)-i) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő
igazolás.
(6) A rendkívüli támogatás esetében a jövedelem számításra vonatkozó időszakra az Szt. 10.
§ (2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(7) A települési támogatás hivatalból is megállapítható, különösen nevelési oktatási
intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, és
természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet
kezdeményezésére.
5. § (1) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében a
Polgármesteri Hivatal megkeresheti:
a) az állami adóhatóságot,
b) a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,
c) az igazolást kiállító szervet,
d) a munkáltatót.
(2) A Polgármesteri Hivatal a döntés előkészítése során környezettanulmányt készíthet a
kérelmező szociális helyzetének megállapítása érdekében, illetve elfogadható a kiskorú
gyermeket nevelő családoknál a gyermekjóléti központ, a védőnő, továbbá a gyermek- és
családvédelemmel foglalkozó szervek javaslata, környezettanulmánya is. Amennyiben már
korábban, de legfeljebb 6 hónappal a kérelem beadását megelőzően már készült
környezettanulmány, úgy a döntés során azt lehet alapul venni.
(3) Amennyiben a hivatalos tudomása vagy az elvégzett környezettanulmány alapján a
kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat az eljáró
hatóság vitatja, az Szt. 10. § (6) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
(6) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálása során a
jövedelemszámításnál az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
(7) Az ebben a rendeletben meghatározott ellátásokra vonatkozóan a különös eljárási
rendelkezések az adott támogatásoknál kerülnek meghatározásra.
(8) Az ebben a rendeletben meghatározott ellátásokra a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései kell
alkalmazni.
6. § A szociális igazgatási eljárás, költség- és illetékmentes.
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7. § (1) A havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások a kérelmezőt a kérelem
benyújtás hónapja első napjától illetik meg. A jogosultság megszüntetése esetében a
megszüntetés dátuma az okot adó körülmény bekövetkezte hónapjának utolsó napja.
(2) Az e rendelet alapján folyósított pénzbeli ellátásra jogosult halála esetén a fel nem vett
ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő,
nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál időpontját követő hónap
utolsó napjáig.
(3) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások a tárgyhónapot követő hó 05-ig
kerülnek folyósításra elsősorban folyószámlára történő utalással.
(4) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. rendelkezései az irányadóak.
8. § (1) A szociális ellátás folyósításának megszüntetéséről határozatot kell hozni. A
jogosultságot a tárgy hónap utolsó napjával kell megszüntetni az ellátás havi teljes
összegének folyósítása mellett.
(2) A megállapított szociális támogatás folyósítása, illetve kifizetése:
a) A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás átutalással, postai úton,
lakossági folyószámlára történő kifizetéssel vagy a jogosult körülményeinek
mérlegelése alapján házi pénztáron keresztül konkrét összeg megjelölésével kerül
kifizetésre.
b) Az esetenkénti települési támogatás kifizetését 5 munkanapon belül teljesíteni kell
átutalással, postai úton illetve házi pénztárból.
(3) A települési támogatás, a rendkívüli települési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről
a Polgármester, a Jegyző a Polgármesteri Hivatal közreműködésével gondoskodik.
(4) Az ellátásban részesülő köteles az ellenőrzést tűrni és az ellenőrzést végzővel
együttműködni, a kért adatokat rendelkezésre bocsátani és a szociális és gyermekvédelmi
ellátás cél szerinti felhasználását igazolni.
4. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése
9. §
(1) Az Szt. 17. §-ban szabályozottaknak megfelelően a jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybevett ellátást az igénybevevő köteles visszafizetni.
(2)
Indokolt esetben, amennyiben a visszafizetés a kötelezett megélhetését súlyosan
veszélyezteti a Polgármester, a Jegyző a visszafizetésre kötelezett összeget méltányosságból
a) elengedheti,
b) csökkentheti,
c) részletekben történő megfizetését engedélyezheti.
5. Adatkezelés
10. § (1) A Jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása,
fenntartása és megszüntetése céljából az Szt. 18-19. §-ban foglaltaknak megfelelően
országos és helyi nyilvántartást vezet.
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(2) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
körülmények megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles az
Önkormányzatnak bejelenteni.
6. Ellátási formák
11. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítéseként, pótlásaként pénzbeli, illetve
természetbeni szociális ellátás nyújtható.
(2)
Az Önkormányzat Képviselő-testülete szociális rászorultság esetén a jogosult
számára
a) települési támogatást:
aa)
lakásfenntartási támogatást,
ab)
gyermekétkeztetési kedvezményt,
ac)
iskolakezdési támogatást,
ad)
rendszeres gyógyszertámogatást,
ae)
gyermek születéséhez kapcsolódó támogatást,
af)
ünnepekhez kapcsolódó támogatást.
b) rendkívüli települési támogatást:
ba)
létfenntartási támogatást,
bb)
krízistámogatást,
bc)
gyógyszerutalványt,
bd)
közlekedési támogatás munkába álláshoz,
be)
szociális célú tűzifa juttatást,
bf)
temetési támogatást,
c) köztemetést
állapít meg az Szt. 45. §-ában és 48. §-ában foglaltak figyelembevételével, valamint e
rendeletben meghatározott feltételek szerint.
II. Fejezet
Települési támogatások
7. Lakásfenntartási támogatás
12. § (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a
háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Az Önkormányzat a
villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a
lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez, a
közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt az e
rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban: normatív
lakásfenntartási támogatás).
(2) A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és
a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek
megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
(3) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
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mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás
összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(4) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a
háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(5) Ha a háztartás
a) (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(6) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a
nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(7) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége
az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy
négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét - az energiaárak várható alakulására
figyelemmel - az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.
(8) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és
minden további személy után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(9) A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 50%-át,
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a
továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre
jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,
de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra
kerekítve kell meghatározni.
(10) A (9) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:
J-0,5 NYM
TM = 0,3─────
x 0,15,
NYM
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ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM
pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve
kell meghatározni.
(11) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet 21 napon belül kell elbírálni.
(12) A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.
13. § (1) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet
és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(3) A lakásfenntartási támogatás kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell
benyújtani.
(4) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem ügyében átruházott hatáskörben első fokon a
Jegyző dönt.
8. Gyermekétkeztetési kedvezmény
14. § (1) Átruházott hatáskörben a Polgármester a Gyvt. 151. § (1) bekezdése szerinti
intézményekben (a továbbiakban: intézmények) a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából
egy nevelési- vagy tanévre, amennyiben a gyermeket gondozó családban a gyermek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult a gyermeket gyermekétkeztetési
kedvezményben (a továbbiakban: kedvezmény) részesti az alábbiak szerint.
(2) Ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
a) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, úgy a fizetendő
étkezési személyi térítési díj 25 %-ának megfelelő
b) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, úgy a fizetendő
étkezési személyi térítési díj 50 %-ának megfelelő
mértékű étkezési támogatást állapít meg.
(3) A (2) bekezdés szerinti kedvezmény iránti kérelmet év közben folyamatosan lehet
benyújtani.
Az (2) bekezdés a) és b) pontok szerinti támogatás megállapításához szükséges:
a) a kérelem nyomtatvány kitöltése,
b) a jövedelemigazolások,
c) Aszódi lakóhely igazolása,
d) óvodalátogatási, iskolalátogatási igazolás.
(4) Az önkormányzat által működtetett Gyermekétkeztetési Intézmény ( továbbiakban:
Intézmény) szolgáltatását igénybe vevők
esetében a jogosult részére megállapított
kedvezmény az arról hozott határozat alapján kerül folyósítására, az Intézmény havi
kimutatása alapján az Intézmény számlájára történő átutalással.
(5) A nem az önkormányzat által működtetett intézménybe beíratott jogosult részére
megállapított kedvezmény, az arról hozott határozat alapján kerül folyósítására, a
gyermekétkeztetést biztosító intézmény kimutatása alapján annak számlájára történő
átutalással.
(6) A kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani.
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9. Iskolakezdési támogatás
15. § (1) Iskolakezdési támogatásban részesülhetnek amennyiben a gyermeket gondozó
családban a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, azok az
alapfokú oktatásban részt vevő gyermekek, akiknek a családja az iskolakezdéssel járó
költségeket szociális helyzete miatt segítség nélkül nem képes fedezni.
(2) Átruházott hatáskörben a Polgármester iskolakezdési támogatást nyújt a törvényes
képviselő kérelme alapján:
a) ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
aa) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, vagy
ab) a gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 250 %-át, vagy
b) a három- vagy többgyermekes, vagy
c) a tartósan beteg gyermeket nevelő családok
általános iskolás Aszód városban bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen
Aszódón tartózkodó tanulói részére.
(3) A kérelem benyújtási határideje a tárgyév szeptember 30. napja. A határidő
elmulasztása jogvesztő.
(4) A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illetve a törvényes képviselő
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyermek életvitelszerűen Aszódon lakik, továbbá a
tanulói jogviszony igazolását.
(5) A támogatás összege tanulónként egységesen Erzsébet utalványban nyújtott 5.000,- Ft.
(6) A támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani.
10. Rendszeres gyógyszertámogatás
16. § (1) Átruházott hatáskörben a Polgármester kérelemre rendszeres gyógyszertámogatást
állapít meg a kérelem benyújtása hónapjától maximum egy év időtartamra az Aszódon
állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező és bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen
tartózkodó személynek, aki
a) a 70. életévét nem töltötte be és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-t, egyedül élő esetén annak
200 %--t,
b) a 70. életévét betöltötte és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 250 %--t
c) a 75. életévét betöltötte és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, i egyedül élő esetén annak 300 %--t
illetve
d) a 85. életévét betöltötte és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át egyedül élő esetén annak 350 %--t
nem haladja meg.
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(2) A rendszeres gyógyszertámogatást abban az esetben állapítható meg, amennyiben a havi
rendszeresen szedett gyógyszer költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 20 %-át.
(3) A rendszeres gyógyszertámogatás s összege a (4) bekezdés alapján igazolt költség, de
legfeljebb havi 6.000.-Ft összegben állapítható meg.
(4) A kérelemhez csatolni kell a háziorvos/kezelőorvos és a gyógyszertár igazolását az
igénylő havi rendszeres, illetve a kezeléséhez szükséges gyógyszerszükségletéről és
gyógyszerkiadásairól. A kérelmet a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon kell
benyújtani.
(5) A (4) bekezdés szerinti háziorvosi/kezelőorvosi igazoláson kizárólag a kérelmező
személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyszerköltséget lehet feltüntetni.
(6) Nem állapítható meg a támogatás annak a személynek, aki az Szt. alapján érvényes
közgyógyellátással rendelkezik.
(7) A rendszeres gyógyszertámogatás gyógyszerutalvány biztosításával személyenként három
havonta történik.
(8) A gyógyszerutalvány kizárólagosan az Önkormányzattal szerződésben álló
gyógyszertárakban váltható be.
(9) A gyógyszertárakkal kötött szerződésben rögzíteni kell, hogy a gyógyszerutalvány csak a
kezelőorvos igazolásában nevesített, és az Önkormányzat által jóváhagyott gyógyszer
vásárlására használható fel.
11. Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás
17. § (1) Kérelemre átruházott hatáskörben a Polgármester a gyermek születésére tekintettel
egyszeri támogatást nyújt az aszódi állandó bejelentett lakóhelyén vagy bejelentett
tartózkodási helyén legalább két éve életvitelszerűen tartózkodó, a gyermeket saját
háztartásában nevelő törvényes képviselő részére. Az életvitelszerű tartózkodás tényét a
Védőnői Szolgálat igazolja.
(2) A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti a gyermek születését követő
hat hónapon belül. A támogatást egy gyermek után csak az egyik szülője jogosult igénybe
venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a
szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek
elhelyezésre került.
(3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, az
aszódi lakóhely igazolását, valamint a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket
saját háztartásában neveli.
(4) A kérelmet az 5. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(4) A gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás összege gyermekenként egyszeri pénzbeli
10.000,- Ft és 5.000.- Ft természetbeni juttatás.
12. Ünnepekhez kapcsolódó támogatás
18. § (1) December hónapban ünnepekhez kapcsolódó egyszeri támogatásban részesíthető az
Aszódon bejelentett lakóhellyel rendelkező időkorú aki az adott évben tölti be
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a) a hetvenedik,
b) a hetvenötödik,
c) a nyolcvanadik,
d) a nyolcvanötödik életévét.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kizárólag természetben Erzsébet utalvány formában
nyújtható. Egy támogatott legfeljebb 5.000,- Ft értékű támogatásban részesülhet.
(3) A 18. §-ban megjelölt ünnepekhez kapcsolódó egyszeri támogatást a jogosultnak
igényelnie nem kell, a támogatás hivatalból történő megállapítására átruházott hatáskörben a
Polgármester jogosult. Az ünnepekhez kapcsolódó egyszeri támogatásokat minden évben
december hónapban kell átadni.
III. Fejezet
Rendkívüli települési támogatások
13. Létfenntartási támogatás
19. § (1) Kérelemre települési létfenntartási támogatás állapítható meg annak a
létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében a
200%-át nem haladja meg, és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon
gondoskodni nem tud, mert
a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesése következett be,
vagy
b) sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett, és ezzel
összefüggésben létfenntartása veszélybe került, vagy
c) nyugdíj vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint
folyósított ellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik,
vagy
d) rendkívüli élethelyzete miatt legfeljebb 2 havi közüzemi díjhátraléka,
lakbérhátraléka halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni.
(2) A kérelmező sérelmére elkövetett bűncselekményre történő hivatkozással akkor
állapítható meg létfenntartási támogatás, ha a kérelmező igazolja, hogy feljelentést tett.
(3) A települési létfenntartási támogatás adható eseti jelleggel valamint havi rendszerességgel.
(4) A kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell a települési létfenntartási támogatásra való
rászorultságát.
(5) A települési létfenntartási támogatási kérelmet egy naptári évben maximum négy
alkalommal lehet benyújtani.
(6) A települési létfenntartási támogatás összege alkalmanként 3.000,- Ft-tól 15.000,- Ft
összegig terjedhet, a havi rendszerességgel megállapított támogatás időtartama 2x három
hónap, havi összege maximum 20.000.- Ft
(7) Kivételes méltányosságból települési létfenntartási támogatás nyújtható egy naptári évben
egy alkalommal jövedelemhatárra való tekintet nélkül is, amennyiben a kérelmező és a vele
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egy háztartásban élő személyek az adott évben még települési támogatásban nem
részesültek.
(8) A települési létfenntartási támogatás kivételes méltányosságból, amennyiben azt a
rendkívüli szociális helyzet indokolja azonnal, házipénztárból is folyósítható.
(9) A települési létfenntartási támogatás kérelmet a 6. melléklet szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani.
(10) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem ügyében átruházott hatáskörben első
fokon a Polgármester dönt.
14. Krízistámogatás
20. § (1) Krízistámogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak
az Aszódon lakcímmel rendelkező személynek, akinek esetében az alábbi feltételek legalább
egyike fennáll és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át
a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek
fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás
biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében, vagy
b) akinek az Aszód közigazgatási területén lévő ingatlanát elemi kár éri, és az érintett
ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik
ba) magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója,
bb) önkormányzati lakás bérlője, lakáshasználati szerződéssel rendelkező
használója,
bc) önkormányzati vagy osztatlan közös tulajdonban lévő, szolgálati lakás
használója.
(2) A krízistámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell
a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása és a gyermek
fogadásának előkészítése szakorvos vagy védőnő általi igazolást a várandósság és a
terhes-gondozás tényéről, vagy
b) a gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való
visszakerülésének elősegítése érdekében igényelt támogatás esetében gyámhivatali
határozatot, vagy
c) az elemi kárt igazoló szakhatósági jegyzőkönyvet és
d) a kérelmező és családja jövedelemigazolását.
(3) Krízistámogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéig részesíthető.
(4) Elemi kár esetén az (1) bekezdésben megállapított jövedelmi értékhatártól, valamint a (3)
bekezdésben meghatározott támogatási összegtől maximum az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének négyszereséig a Polgármester indokolt esetben eltérhet.
(5) A krízistámogatási kérelmet a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(6) A krízistámogatási támogatás iránti kérelem ügyében átruházott hatáskörben első fokon a
Polgármester dönt.
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15. Gyógyszerutalvány
21. § (1) Akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükségletének kielégítésére
gyógyszerutalványban részesíthető az az Aszód városban legalább egy éve lakóhellyel
rendelkező személy, aki nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, rendszeres
gyógyszertámogatásra nem jogosult és a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem
nem haladja meg:
a) egyedül élő személy esetében a nyugdíjminimum 225 %-át,
b) 2 fős család esetében a nyugdíjminimum 175 %-át,
c) 3 vagy ennél több fős család esetében a nyugdíjminimum 130 %-át.
(2) Ha a kérelmező fogyatékos személy, vagy a kérelmező családjában fogyatékos személy él,
továbbá ha a kérelmező, vagy házastársa, illetve élettársa időskorúak járadékában részesül, az
(1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatár a nyugdíjminimum 25%-ával megemelkedik.
(3) Az egy főre jutó havi nettó jövedelem számításánál a kérelmező jövedelméből le kell
vonni:
a) a gyógyszerköltségei kérelem benyújtásakor igazolt havi összegét, vagy
b) gyógyászati segédeszköz esetén a gyógyászati segédeszköz árát, de legfeljebb
30.000.- Ft-ot.
(4) Amennyiben a (3) bekezdés a) és b) pontokban megjelölt költségek együttesen
jelentkeznek, úgy azokat együttesen kell figyelembe venni az ott meghatározottak szerint.
22. § (1) A jogosult részére megállapítható gyógyszerutalvány éves keretösszege a
nyugdíjminimum 100 %-a.
(2) Az Sztv. értelmében családnak minősülő közeli hozzátartozók részére megállapított
gyógyszerutalványt az éves keretösszegbe együttesen bele kell számítani.
23. § (1) A gyógyszerutalvány kizárólag természetbeni ellátásként nyújtható.
(2) A gyógyszerutalvány a kiállítás napjától számított 90 napig használható fel.
(3) A gyógyszerutalványon fel kell tüntetni azt a lejárati dátumot, ameddig az beváltható.
24. § A gyógyszerutalvány iránti kérelemhez csatolni kell a kezelőorvos és a gyógyszertár
igazolását az akut megbetegedésének kezeléséhez szükséges gyógyszerszükségletéről és
gyógyszerkiadásairól.
25. § (1) A gyógyszerutalvány kizárólagosan az Önkormányzattal szerződésben álló
gyógyszertárakban váltható be.
(2) A gyógyszertárakkal kötött szerződésben rögzíteni kell, hogy a gyógyszerutalvány csak a
kezelőorvos igazolásában nevesített, és az Önkormányzat által jóváhagyott gyógyszer
vásárlására használható fel.
(3) Jogosulatlan felhasználás esetén a támogatás értékét a Ptk. szerinti kamatokkal növelten
vissza kell fizetni.
(4) A gyógyszerutalvány támogatás kérelmet a 8. melléklet szerinti formanyomtatványon
kell benyújtani.
(5) A gyógyszerutalvány támogatás iránti kérelem ügyében átruházott hatáskörben első fokon
a Polgármester dönt.
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16. Közlekedési támogatás munkába álláshoz
26. § (1) Kérelemre az álláskereső részére ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében a 200%-át nem haladja
meg, munkába állásához közlekedési támogatás nyújtható a tömegközlekedési eszköz
igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási költséghez:
a) állás interjúra való utazáshoz,
b) a munkahely és a lakóhely közötti naponta - tömegközlekedési eszközzel - történő
oda- és visszautazáshoz az első hónapban, bérlet formájában.
(2) A munkába járást szolgáló bérlet költségeinek megtérítése iránt irányuló kérelem a
munkaadó igazolásával és a munkaszerződés bemutatásával egyidejűleg nyújtható be.
(3) A (1) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatás összege nem lehet több mint a
lakóhely és az állásinterjú helye közötti egy oda-vissza út tömegközlekedési eszköz díja, az
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatás összege nem lehet több mint a
munkahely és a lakóhely közötti tömegközlekedési eszköz egy havi bérletdíja.
(4) Az (1) bekezdés a) meghatározott támogatási kérelmet évente három a b) pontjában
meghatározott támogatási kérelmet évente egy alkalommal lehet benyújtani.
(5) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatásról a kérelmező a megvásárolt
bérlet bemutatásával köteles elszámolni.
17. Szociális célú tűzifa juttatás
27. § (1) Az önkormányzat rendelkezésére álló tűzifa mennyiség erejéig szociális célú tűzifa
juttatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek a háztarásában az egy főre jutó havi
nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő
esetén annak 200%-át nem haladja meg, és a szociális törvény szerinti vagyonnal nem
rendelkezik és a tűzifa beszerzéséről más módon gondoskodni nem tud.
(2) A kérelem elbírálásakor előnyben kell részesíteni a rendkívüli élethelyzetbe került, a
kiskorú gyermeket nevelő, az idős és a beteg kérelmezőt.
(3) Szociális célú tűzifa juttatás egy háztartásban csak egy személynek állapítható meg
legfeljebb 10 q mennyiségben, kizárólag természetbeni ellátás formájában.
28. § (1) A szociális célú tűzifa juttatás iránti kérelmet a rendelet 9. melléklete szerinti
formanyomtatványon írásban kell benyújtani minden év 01.01-től 02.28-ig és 09.01-től
12.31-ig.
(2) Kihűlés és fagyhalál veszélyeztetettségének észlelése esetén az azt észlelő jelzőrendszer
tagjainak javaslata alapján a szociális célú tűzifa juttatás iránti eljárás hivatalból is indulhat. A
hivatalból indult eljárás esetén a szociális célú tűzifa juttatás megállapításának rendeletben
meghatározott feltételeitől el lehet tekinteni.
(4) A szociális célú tűzifa juttatás iránti kérelmek elbírálásáról a Szociális Kerekasztallal
egyeztetést kell tartani. A kérelem elbírálása átruházott hatáskörben a Polgármester
hatáskörébe tartozik.
(5) A tűzifa beszerzéséről és szállításáról az önkormányzat gondoskodik.

13

18. Temetési támogatás
29. § (1) A temetési költségekre tekintettel temetési támogatásra jogosult az a személy, akinek
a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, függetlenül
attól, hogy a meghalt személy eltemettetésére köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volte vagy sem.
(2) Az (1) bekezdés szerint a temetési költség viselése az eltemettetést vállaló kérelmező létfenntartást akkor veszélyezteti, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül álló esetében a 200%-át nem
haladja meg.
(3) A temetési támogatást a temetési költségek utólagos megtérítésére lehet kérelmezni.
(4) A támogatás összegét kérelmenként az alábbiak szerint kell megállapítani:
a) 30.000.- Ft ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem
haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét,
b) 20.000.- Ft ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem
meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 100%-át, de legfeljebb annak
180%-a,
c) 10.000.-Ft ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem
meghaladja 180%-át, de legfeljebb annak 250%-a.
(5) A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell, a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő
közeli hozzátartozója nevére - kiállított számla eredeti példányát, a kérelmező és családja
jövedelemigazolását, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot másolatát.
(6) A megállapított 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.
(7) A kérelmet a halálesetet követő vagy a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított
60 napon belül kell benyújtani, a 10. melléklet szerinti formanyomtatványon. A határidő
elmulasztása jogvesztő. A kérelem elbírálása átruházott hatáskörben a Polgármester
hatáskörébe tartozik.
19. Köztemetés
29.§ (1) A köztemetéssel összefüggő feladatokat az Szt. 48. §.-ban foglaltak szerint kell
ellátni.
(2) A köztemetést a Polgármester rendeli el. A köztemetés költségét nem lehet a helyben
szokásos legolcsóbb temetési költségnél magasabb összegben megállapítani.
(3) A kérelmet a köztemetés elrendelésére a 11. melléklet szerinti formanyomtatványon kell
benyújtani.
(4) A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy kérelmére a Szociális
Kerekasztal javaslata alapján a Polgármester a köztemetés költségeinek megtérítését
méltányosságból
a) elengedheti vagy
b) csökkentheti.
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IV. Fejezet
Vegyes, záró rendelkezések
20. Aszódi Szociális Kerekasztal
30. § (1) Aszód Város Önkormányzata Szociálpolitikai Kerekasztalt (továbbiakban:
Kerekasztal) hoz létre és gondoskodik működésének feltételeiről.
(2) A Kerekasztal feladata a szolgáltatásszervezési koncepcióban meghatározott feladatok
megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, a szociális
ellátórendszer működésének véleményezése, továbbfejlesztésére javaslatok kidolgozása, a
helyi igények felmérése és az önkormányzat felé közvetítése, közreműködés a Helyi
Esélyegyenlőségi Programban megfogalmazott célok megvalósításában.
(3) A Kerekasztal tagjai:
a) a Képviselő-testület által delegált tag(ok) ,
b) a Vöröskereszt helyi szervezetének képviselője,
c) a védőnői szolgálat képviselője,
d) a Nagycsaládosok helyi egyesületének képviselője,
e) a fogyatékosok helyi egyesületeinek egy-egy képviselője,
f) a nyugdíjas szervezetek egy-egy képviselője,
g) a bölcsőde, az óvoda és az általános iskola vezetője,
h) az egyházak képviselői,
i)a Kistérségi Gondozási Központ mindenkori vezetője.
(4) A Kerekasztal ülését évente legalább négy alkalommal össze kell hívni. Az összehívásról
az elnök intézkedik. A Kerekasztal működési feltételeinek biztosításáról az elnök
gondoskodik.
(2) A Kerekasztal akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagjainak legalább
egyharmada jelen van. A Kerekasztal a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
(3) A Kerekasztal a tevékenységéről évente beszámol a Képviselő-testület részére.
(4) A működés egyéb részletes szabályait a Kerekasztal Ügyrendje határozza meg, amelyet
maga fogad el.
21. Záró rendelkezések
31. § (1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Szt-t és a vonatkozó jogszabályokat
kell alkalmazni.
(2) E rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.
(3) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(4) Hatályát veszti a pénzbeli és a természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi
ellátások helyi szabályozásáról szóló 29/2013. (XII. 13. ) önkormányzati rendelet.
Aszód, 2015. február …..
Sztán István
polgármester

Dr. Bóta Julianna
jegyző
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1. melléklet a …./2015. (…..) önkormányzati rendelethez

ASZÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2170 Aszód. Szabadság tér 9.  Tel.:06-28/500-691 Fax.: 28/400-575 titkarsag.aszod@aszod.hu  www.aszod.hu
Ügyfélfogadás: hétfő , szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
Kérelmező neve:....................................................................................................................................
Születési neve:.......................................................................................................................................
Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap.
Anyja neve: ….......................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): ……………………………
Állampolgársága: magyar,

egyéb:…………………………………….

A kérelmező idegenrendészeti státusza1: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU kék
kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________
Családi állapota3: hajadon/nőtlen;

házas és házastársával együtt él;

házas

házastársától külön él;

özvegy;

egyedül él.

elvált;

élettárssal él;

és

Lakóhely4:…………………………………………………………………………………………….
Tartózkodási hely5:…………………………………………………………………………………..
Életvitelszerűen a………….……………………………………………………………..címen élek.
Kérelmező telefonszáma6: …………………………… E-mail címe7:...........................................
A

megállapított

támogatást

a

lakhatásomat

legnagyobb

mértékben

veszélyeztető

…………………………………………………………….………. kiadásomhoz kérem folyósítani.
Szolgáltató neve: ……………………………………………………………………………………..
Fogyasztói azonosító, vevőkód stb. : ………………………………………………………………..

1

Nem magyar állampolgárság estén.
A megfelelő rész aláhúzandó.
3
A megfelelő rész aláhúzandó.
4
Lakcímkártyán szereplő.
5
Lakcímkártyán szereplő.
6
Nem kötelező megadni.
7
Nem kötelező megadni.
2

A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban8 élők adatai:
TársadalomRokoni
Név
Születési hely, idő
Anyja neve
biztosítási
fok
Azonosító Jel
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő
házastárs/élettárs
jövedelme

A kérelmező háztartásában élő egyéb
személyek jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
3. Rendszeres pénzbeli ellátás
(FHT,RSZS, ápolási díj)
4. Ingatlan, ingó
vagyontárgyak értékesítéséből,
vagyoni értékű jog
átruházásából származó
jövedelem
5. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
6. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások
(GYES,GYES,GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj, stb.)
7. A munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás
8.Föld bérbeadásából
származó jövedelem
9. Egyéb (pl. ösztöndíj)
10. Összes jövedelem:

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


8
9

A lakásban tartózkodás jogcíme9: tulajdonos, önkormányzati lakás bérlője, albérlő, haszonélvező,
családtag, egyéb:…………………………………………………………………………………….

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
A megfelelő rész aláhúzandó.

2



A lakás alapterülete …………………………, szobaszáma…………………………………………..



Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után a bíróság által
megállapított/másik szülővel való megegyezés alapján ………………………….. havi összegben
tartásdíjat kapok10.



Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után tartásdíjat nem
kapok és a tartásdíj végrehajtása ügyében az alábbi intézkedéseket tettem:

………………………………………………………………………………………………………………


Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nem velem élő kiskorú gyermekem(im) után a
bíróság által megállapított ……………………….... havi összegű tartásdíjat fizetem/nem fizetem11.



Életjáradéki, tartási és öröklési szerződéssel



Tudomásul veszem, hogy a kérelemben és a vagyonnyilatkozatban 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 és az OEP hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.



Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.



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



Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt
összegben visszakövetelheti.



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

rendelkezem

/

nem rendelkezem12.

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


Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó
döntés elleni fellebbezési jogomról
lemondok
/
nem mondok le13.

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

…………….............................................................
kérelmező házastársa/élettársa aláírása

………………………………………………………………………………….
a lakásban lakó nagykorú személyek aláírása
10

Az erről szóló bizonylat bemutatásával.
A megfelelő rész aláhúzandó és az erről szóló bizonylat bemutatásával.
12
A megfelelő rész aláhúzandó.
13
A megfelelő rész aláhúzandó.
11
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Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
I. Személyi adatok
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált/házastársától külön él (lakcímük különböző), kivéve, ha élettársa van.
Egyedül élő az a személy, aki a lakcímén egyedül lakik.
II. Jövedelmi adatok:
A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles
nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni
szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni.
Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti,
közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban,honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV,
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló
tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a
jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély
tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély,
gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti
hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balett művészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék,
rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék,
politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
5. Önkormányzat/Kormányhivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres
szociális segély, az aktívkorúak ellátása, az ápolási díj, a munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési
támogatásként folyósított keresetpótló juttatás, nyugdíj előtti segély.
6. Egyéb jövedelem: például a megbízási díj, az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális
gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan
jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez
mellékelni szükséges.
III. Csatolandó mellékletek:
A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa és
lakcímkártyájának, TAJ kártyájának bemutatása szükséges.
A jövedelem igazolására:
a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által - az önkormányzatnál rendszeresített formanyomtatványon kiállított jövedelemigazolás,
b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy
havi átlagáról szóló nyilatkozat és a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása,
c) álláskeresési támogatás esetén a Pest Megyei Kormányhivatala Gödöllői Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége (a továbbiakban:
Munkaügyi Központ) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy
bankszámlakivonat,
d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a folyósító szerv, ellátás összegére, típusára vonatkozó tárgyévi
értesítése és a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény, bankszámlakivonat,
e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy bankszámlakivonat,
f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat, ennek hiányában az
összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,
g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás
h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló
szülői egyezségről kiállított irat
i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a Gyámhivatal erről szóló határozata,
j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt
szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat
l) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres
jövedelemmel nem rendelkezik és álláskereső, úgy az erről szóló nyilatkozat és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált
álláskereső és ellátásban nem részesül,
m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat.
n) közfoglalkoztatott esetében a munkaszerződés és az utolsó fizetési igazolás
Egyéb igazolások:
- 16 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszonyának igazolását
- a támogatás céljaként megjelölt szolgáltató által kibocsátott utolsó havi számlalevél
- gyámolt, illetve gondnokolt esetén a gyám-, illetve gondok kirendelő határozatát.
- vagyonnyilatkozat (a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete)
- a kérelem benyújtására vonatkozó meghatalmazás esetén alakszerű meghatalmazás
- lakás tulajdonviszonyára vonatkozó igazolás (pl. adásvételi szerződés, bérleti szerződés)
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Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai
Neve: …………………………………………………………………………………………
Születési neve: …………………………………………………………………………….....
Anyja neve: ………………………………………………………………………………….
Születési hely, év, hó, nap: ………………………………………………………………….
Lakóhely: ……………………………………………………………………………………
Tartózkodási hely: …………………………………………………………………………..
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………………………………………..
II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás
valamennyi tagjának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község
................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ............ m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés
ideje: …............... év
Becsült forgalmi érték:* ............................................ Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .......................
város/község .................................. út/utca ..................... hsz. alapterülete: ............ m2, tulajdoni hányad:
...................., a szerzés ideje: .................. év
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése
(zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe:
.......................................... város/község ................................ út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2,
tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................
város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad:
...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft
II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:………………………………………………………..
a) személygépkocsi: ......................................... típus ......................... rendszám
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus .....................
rendszám
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .................................................................
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 Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye
szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
__________
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.
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2. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez

ASZÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2170 Aszód. Szabadság tér 9.  Tel.:06-28/500-691 Fax.: 28/400-575 .aszod@aszod.hu  www.aszod.hu
Ügyfélfogadás: hétfő , szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00

KÉRELEM GYERMEKÉTKEZTETÉSI KEDVEZMÉNY
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
(Kizárólag rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek részére)
Az igénylő adatai:
Kérelmező neve:....................................................................................................................................
Születési neve:.......................................................................................................................................
Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap.
Anyja neve: ….......................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): ………………………………
Állampolgársága: magyar,

egyéb:…………………………….

A kérelmező idegenrendészeti státusza1: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU
kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________
Családi állapota3: hajadon/nőtlen;

házas és házastársával együtt él;

házas

házastársától külön él;

özvegy;

egyedül él.

elvált;

élettárssal él;

és

Lakóhely4:…………………………………………………………………………………………….
Tartózkodási hely5:…………………………………………………………………………………..
Életvitelszerűen a………….……………………………………………………………..címen élek.
Kérelmező telefonszáma6: …………………… E-mail címe7:.........................................................

Nem magyar állampolgárság estén.
A megfelelő rész aláhúzandó.
3
A megfelelő rész aláhúzandó.
4
Lakcímkártyán szereplő.
5
Lakcímkártyán szereplő.
6
Nem kötelező megadni.
7
Nem kötelező megadni.
1
2

A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban8 élők adatai:
TársadalomRokoni
Név
Születési hely, idő
Anyja neve
biztosítási
fok
Azonosító Jel
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő
házastárs/élettárs
jövedelme

A kérelmező háztartásában élő egyéb
személyek jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
3. Rendszeres pénzbeli ellátás
(FHT,RSZS, ápolási díj)
4. Ingatlan, ingó
vagyontárgyak értékesítéséből,
vagyoni értékű jog
átruházásából származó
jövedelem
5. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
6. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások
(GYES,GYES,GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj, stb.)
7. A munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás
8.Föld bérbeadásából
származó jövedelem
9. Egyéb (pl. ösztöndíj)
10. Összes jövedelem:

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


8
9

A lakásban tartózkodás jogcíme9: tulajdonos, önkormányzati lakás bérlője, albérlő, haszonélvező,
családtag, egyéb:…………………………………………………………………………………….

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
A megfelelő rész aláhúzandó.
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Gyermek adatai, aki után a támogatást igényli:
Neve: ………………………………………….…………………………..…………………………..
Születési helye, ideje: ……………………………………… TAJ szám: ………-…….…-………..
Anyja neve: ……………………………………………………………
Iskola neve:……………………………………………........................................................................
Iskola címe: …………………………………………………………………………………………

INTÉZMÉNY IGAZOLÁSA
Étkezés napi térítési díja: ….…………... Ft/nap.
Igazolás tartama: 20...…..……...-tól 20..…….…….-ig*
Tanulói jogviszony várható befejezése: 20…..………...........
Az oktatási/nevelési intézmény neve, címe: .................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
Az étkezést biztosító intézmény neve, címe: ...…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Az étkezést biztosító intézmény számlaszáma: .…………………..…………………………..…
Aszód, ………………………………..
P. H.



igazolás napjától a tanév / nevelési év végéig

.………………………………
intézmény vezetője

Egyéb nyilatkozatok:


Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után a bíróság által
megállapított/másik szülővel való megegyezés alapján ………………………….. havi összegben
tartásdíjat kapok10.



Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után tartásdíjat nem
kapok és a tartásdíj végrehajtása ügyében az alábbi intézkedéseket tettem:

………………………………………………………………………………………………………………
10

Az erről szóló bizonylat bemutatásával.
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Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nem velem élő kiskorú gyermekem(im) után
a bíróság által megállapított ………………………….. havi összegű tartásdíjat fizetem/nem
fizetem.11



Életjáradéki, tartási és öröklési szerződéssel



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 és az OEP hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága
útján - ellenőrizheti.



Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.



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



Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt

rendelkezem

/

nem rendelkezem.12

összegben visszakövetelheti.


Kijelentem, hogy a Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapítása iránti kérelmemnek teljes
egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról
lemondok / nem mondok le.13

Aszód, ......................... év................................... hó…............ nap

….........................................................................
kérelmező aláírása

…………….............................................................
kérelmező házastársa/élettársa aláírása

………………………………………………………………….
nagykorúvá vált gyermek/gyermekek aláírása

Tájékoztató
A Gyermekétkeztetési kedvezmény iránti kérelmet a gyermek szülői felügyeletet gyakorló
szülője vagy más törvényes képviselője nyújthatja be a Polgármesterhez.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek részére megállapítása
iránti kérelmet év közben folyamatosan lehet benyújtani.

Az erről szóló bizonylat bemutatásával.
A megfelelő rész aláhúzandó.
13
A megfelelő rész aláhúzandó.
11
12
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Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
I. Személyi adatok
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált/házastársától külön él (lakcímük különböző), kivéve, ha élettársa van.
Egyedül élő az a személy, aki a lakcímén egyedül lakik.
II. Jövedelmi adatok:
A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles
nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni
szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni.
Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti,
közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban,honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV,
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló
tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni
a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság
magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási
segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti
hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balett művészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék,
rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék,
politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
5. Önkormányzat/Kormányhivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres
szociális segély, az aktívkorúak ellátása, az ápolási díj, a munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési
támogatásként folyósított keresetpótló juttatás, nyugdíj előtti segély.
6. Egyéb jövedelem: például a megbízási díj, az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális
gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan
jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a
kérelemhez mellékelni szükséges.
III. Csatolandó mellékletek:
A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa és
lakcímkártyájának, TAJ kártyájának bemutatása szükséges.
A jövedelem igazolására:
a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által - az önkormányzatnál rendszeresített formanyomtatványon kiállított jövedelemigazolás,
b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem
egy havi átlagáról szóló nyilatkozat és a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása,
c) álláskeresési támogatás esetén a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége (a továbbiakban:
Munkaügyi Központ) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy
bankszámlakivonat,
d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a folyósító szerv, ellátás összegére, típusára vonatkozó tárgyévi
értesítése és a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény, bankszámlakivonat,
e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy
bankszámlakivonat,
f) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló
szülői egyezségről kiállított irat
h) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a Gyámhivatal erről szóló határozata,
i) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
j) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt
szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat
k) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres
jövedelemmel nem rendelkezik, és álláskereső úgy az erről szóló nyilatkozat és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy
regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
l) egyéb jövedelmek / bevételek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat.
m) közfoglalkoztatott esetében a munkaszerződés és az utolsó fizetési igazolás
Egyéb igazolások:
- jelen kérelem benyújtására vonatkozó meghatalmazás esetén, alakszerű meghatalmazás
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3. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez

ASZÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2170 Aszód. Szabadság tér 9.  Tel.:06-28/500-691 Fax.:06- 28/400-575.aszod@aszod.hu  www.aszod.hu
Ügyfélfogadás: hétfő , szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00

KÉRELEM ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS
MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
(benyújtható minden év 09.30-ig alapfokú iskolai oktatásban részt vevő gyermek(ek) részére!)
Az igénylő adatai:
Kérelmező neve:....................................................................................................................................
Születési neve:.......................................................................................................................................
Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap.
Anyja neve: ….......................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): ………………………………
Állampolgársága: magyar,

egyéb:…………………………….

A kérelmező idegenrendészeti státusza1: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU
kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________
Családi állapota3: hajadon/nőtlen;

házas és házastársával együtt él;

házas

házastársától külön él;

özvegy;

egyedül él.

elvált;

élettárssal él;

és

Lakóhely4:…………………………………………………………………………………………….
Tartózkodási hely5:…………………………………………………………………………………..
Életvitelszerűen a………….……………………………………………………………..címen élek.
Kérelmező telefonszáma6: …………………… E-mail címe7:.........................................................
Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülője vagy
más törvényes képviselője nyújthatja be a Polgármesterhez, akkor, amennyiben a gyermeket
gondozó családban a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, és a
gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
aa) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, vagy
ab) a gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
Nem magyar állampolgárság estén.
A megfelelő rész aláhúzandó.
3
A megfelelő rész aláhúzandó.
4
Lakcímkártyán szereplő.
5
Lakcímkártyán szereplő.
6
Nem kötelező megadni.
7
Nem kötelező megadni.
1
2

1

összegének 250 %-át, vagy a három- vagy több gyermeket, vagy tartósan beteg
gyermeket nevel a szülő.
A kérelem benyújtási határideje a tárgyév szeptember 30.napja. A határidő elmulasztása
jogvesztő.
Kérelem indoka:
a kérelmező
a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
aa) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, vagy
ab) a gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 250 %-át,
b) három-vagy több gyermekes
c) tartósan beteg gyermeket nevelő
alapfokú iskolás Aszód városban bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Aszódon
tartózkodó tanulót nevel.
Gyermek adatai, aki után a támogatást igényli:
Neve: ………………………………………….…………………………..…………………………..
Születési helye, ideje: ……………………………………… TAJ szám: ………-…….…-………..
Anyja neve: ……………………………………………………………
Iskola neve:……………………………………………........................................................................
Iskola címe: …………………………………………………………………………………………
INTÉZMÉNY IGAZOLÁSA
Tanulói jogviszony várható befejezése: 20…..………...........
Az oktatási/nevelési intézmény neve, címe: .................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
Kelt,………………………………..


P. H.
igazolás napjától a tanév / nevelési év végéig

.………………………………
intézmény igazgatója
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A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban8 élők adatai:
Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni
fok

Társadalombiztosítási
Azonosító Jel

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jövedelmi adatok
A jövedelmek
típusai

Kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel
közös háztartásban
élő házastárs/élettárs
jövedelme

A kérelmező családjában élő egyéb
rokon jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre
irányuló egyéb
jogviszonyból
származó jövedelem és
táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból
származó jövedelem
3. Rendszeres pénzbeli
ellátás (FHT,RSZS,
ápolási díj)
4. Ingatlan, ingó
vagyontárgyak
értékesítéséből,
vagyoni értékű jog
átruházásából
származó jövedelem
5. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
6. A gyermek
ellátásához és
gondozásához
kapcsolódó
támogatások
(GYES,GYES,GYET,
családi pótlék,
gyermektartásdíj, stb.)
7. A munkaügyi
szervek által
folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás
8.Föld bérbeadásából
származó jövedelem
9. Egyéb (pl.
ösztöndíj)
10. Összes jövedelem:

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

8

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
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Egyéb nyilatkozatok:


Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után a bíróság által
megállapított/másik szülővel való megegyezés alapján ………………………….. havi összegben
tartásdíjat kapok9.



Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után tartásdíjat nem
kapok és a tartásdíj végrehajtása ügyében az alábbi intézkedéseket tettem:

………………………………………………………………………………………………………………


Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nem velem élő kiskorú gyermekem(im) után
a bíróság által megállapított ………………………….. havi összegű tartásdíjat fizetem/nem
fizetem.10



Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális hatáskört gyakorló
szerv –ellenőrizheti.



Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.



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



Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt

összegben visszakövetelheti.


Kijelentem, hogy az Iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében
helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról
lemondok / nem mondok le.11

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

…………….............................................................
kérelmező házastársa/élettársa aláírása

Az erről szóló bizonylat bemutatásával.
Az erről szóló bizonylat bemutatásával.
11
A megfelelő rész aláhúzandó.
9

10
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Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
I. Személyi adatok
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált/házastársától külön él (lakcímük különböző), kivéve, ha élettársa van.
Egyedül élő az a személy, aki a lakcímén egyedül lakik.
II. Jövedelmi adatok:
A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles
nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni
szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni.
Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti,
közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban,honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV,
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló
tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni
a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság
magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási
segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti
hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balett művészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék,
rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék,
politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
5. Önkormányzat/Kormányhivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres
szociális segély, az aktívkorúak ellátása, az ápolási díj, a munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési
támogatásként folyósított keresetpótló juttatás, nyugdíj előtti segély.
6. Egyéb jövedelem: például a megbízási díj, az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális
gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan
jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a
kérelemhez mellékelni szükséges.
III. Csatolandó mellékletek:
A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa és
lakcímkártyájának, TAJ kártyájának bemutatása szükséges.
A jövedelem igazolására:
a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által - az önkormányzatnál rendszeresített formanyomtatványon kiállított jövedelemigazolás,
b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem
egy havi átlagáról szóló nyilatkozat és a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása,
c) álláskeresési támogatás esetén a Pest Megyei Kormányhivatala Gödöllői Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége (a
továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény
vagy bankszámlakivonat,
d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a folyósító szerv, ellátás összegére, típusára vonatkozó tárgyévi
értesítése és a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény, bankszámlakivonat,
e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy
bankszámlakivonat,
f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat, ennek hiányában az
összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,
g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás
h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló
szülői egyezségről kiállított irat
i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a Gyámhivatal erről szóló határozata,
j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt
szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat
l) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres
jövedelemmel nem rendelkezik és álláskereső, úgy az erről szóló nyilatkozat és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy
regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat.
n) közfoglalkoztatott esetében a munkaszerződés és az utolsó fizetési igazolás
Egyéb igazolások:
- 16 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszonyának igazolását
- gyámolt, illetve gondnokolt esetén a gyám-, illetve gondok kirendelő határozatát.
- a kérelem benyújtására vonatkozó meghatalmazás esetén alakszerű meghatalmazás
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4. melléklet a …/2015. (…….) önkormányzati rendelethez

ASZÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2170 Aszód. Szabadság tér 9.  Tel.:06-28/500-691 Fax.: 28/400-575 titkarsag.aszod@aszod.hu  www.aszod.hu
Ügyfélfogadás: hétfő , szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00

KÉRELEM
RENDSZERES GYÓGYSZERTÁMOGATÁS
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
(Közgyógyellátásban részesülők számára nem állapítható meg!
Kizárólag Aszód városában legalább 1 éve lakóhellyel rendelkező személy részére.)

Kérelmező neve:....................................................................................................................................
Születési neve:.......................................................................................................................................
Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap.
Anyja neve: ….......................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jel :…………………………Adóazonosító jel:………………..
Állampolgársága: magyar,

egyéb:…………………………………….

A kérelmező idegenrendészeti státusza1: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU
kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________
Családi állapota3: hajadon/nőtlen;

házas és házastársával együtt él;

házas

házastársától külön él;

özvegy;

egyedül él.

elvált;

élettárssal él;

és

Lakóhely4:…………………………………………………………………………………………….
Tartózkodási hely5:…………………………………………………………………………………..
Életvitelszerűen a………….……………………………………………………………..címen élek.
A megállapított támogatást

postai úton

/

bankszámlára kérem folyósítani6.

Bank: ……………………Számlaszám: ……………...……………………………………………..

□ egyedül élő,
Közgyógyellátásban részesülök:
□ igen
Kérelmező családi körülményei:

Nem magyar állampolgárság estén.
A megfelelő rész aláhúzandó.
3
A megfelelő rész aláhúzandó.
4
Lakcímkártyán szereplő.
5
Lakcímkártyán szereplő.
6
A megfelelő rész aláhúzandó.
1
2

□ nem egyedül élő
□ nem

Kérelmező telefonszáma7: ……………………………………………………
E-mail címe8:…………………………………………………………………..
A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban9 élők adatai:
Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni
fok

Társadalombiztosítási
Azonosító Jel

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő
házastárs/élettárs
jövedelme

A kérelmező családjában élő egyéb
személyek jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
3. Rendszeres pénzbeli ellátás
(FHT, RSZS, ápolási díj)
4. Ingatlan, ingó
vagyontárgyak értékesítéséből,
vagyoni értékű jog
átruházásából származó
jövedelem
5. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
6. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások
(GYES,GYES,GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj, stb.)
7. A munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás
8.Föld bérbeadásából
származó jövedelem
9. Egyéb (pl. ösztöndíj)
10. Összes jövedelem:

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

Nem kötelező megadni.
Nem kötelező megadni.
9
háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
7
8
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Kérelmező nyilatkozata
Kijelentem, hogy

a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervétől nem részesülök
közgyógyellátásban, nem rendelkezem közgyógyellátási igazolvánnyal

büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszakövetelheti.

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 és
az OEP hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján – ellenőrizheti

Aszód ……………..év……………….hónap………nap.
………………………………….
kérelmező aláírása

….…………………………………..
kérelmező házastársának/élettársának aláírása
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(Háziorvos tölti ki!)

IGAZOLÁS
A BIZTOSÍTOTT HAVI RECEPTKÖTELES GYÓGYSZERKÖLTSÉGÉRŐL
(A háziorvos aláírása és bélyegzőlenyomata nélkül nem fogadható el!)
Kérelmező neve:....................................................................................................................................
Születési neve:.......................................................................................................................................
Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap.
Anyja neve: …..........................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jel:……………………………………
Közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal rendelkezik-e:

□

□

igen

nem

Kérelmező rendszeres szükséges gyógyszerei
Gyógyszer neve

A Biztosított által fizetendő térítési díj

………………………..

………………

………………………..

………………

………………………..

………………

………………………..

………………

………………………..

………………

………………………..

………………

………………………..

………………

………………………..

………………

………………………..

………………

………………………..

………………

………………………..

………………

………………………..

………………

………………………..

………………
Összesen:_________________-Ft

Aszód, ................................................
Fenti gyógyszer / gyógyászati segédeszköz igény orvosilag indokolt, ezt igazolom:
P.H.

P.H.

……………………………………………… ....................................................................
gyógyszertár
háziorvos / kezelőorvos aláírása
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Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
I. Személyi adatok
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált/házastársától külön él (lakcímük különböző), kivéve, ha élettársa van.
Egyedül élő az a személy, aki a lakcímén egyedül lakik.
II. Jövedelmi adatok:
A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles
nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni
szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni.
Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti,
közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban,honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV,
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló
tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni
a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság
magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási
segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti
hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balett művészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék,
rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék,
politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
5. Önkormányzat/Kormányhivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres
szociális segély, az aktívkorúak ellátása, az ápolási díj, a munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési
támogatásként folyósított keresetpótló juttatás, nyugdíj előtti segély.
6. Egyéb jövedelem: például a megbízási díj, az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális
gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan
jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a
kérelemhez mellékelni szükséges.
III. Csatolandó mellékletek:
A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa és
lakcímkártyájának, TAJ kártyájának bemutatása szükséges.
A jövedelem igazolására:
a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által - az önkormányzatnál rendszeresített formanyomtatványon kiállított jövedelemigazolás,
b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem
egy havi átlagáról szóló nyilatkozat és a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása,
c) álláskeresési támogatás esetén a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Munkaügyi Kirendeltsége (a továbbiakban:
Munkaügyi Központ) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy
bankszámlakivonat,
d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a folyósító szerv, ellátás összegére, típusára vonatkozó tárgyévi
értesítése és a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény, bankszámlakivonat,
e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy
bankszámlakivonat,
f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat, ennek hiányában az
összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,
g) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló
szülői egyezségről kiállított irat
h) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a Gyámhivatal erről szóló határozata,
i) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
j) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt
szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat
k) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres
jövedelemmel nem rendelkezik, és álláskereső úgy az erről szóló nyilatkozat és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy
regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
l) egyéb jövedelmek / bevételek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat.
m) közfoglalkoztatott esetében a munkaszerződés és az utolsó fizetési igazolás
Egyéb igazolások:
- 16 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszonyának igazolását
- gyámolt, illetve gondnokolt esetén a gyám-, illetve gondok kirendelő határozatát.
- jelen kérelem benyújtására vonatkozó meghatalmazás esetén, alakszerű meghatalmazás
- elvált családi állapotú ápoló személy esetében válási iratot,
- özvegy családi állapotú személy esetében halotti anyakönyvi kivonatot.
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5. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez

ASZÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2170 Aszód. Szabadság tér 9.  Tel.:06-28/500-691 Fax.: 28/400-575 .aszod@aszod.hu  www.aszod.hu
Ügyfélfogadás: hétfő , szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00

KÉRELEM
GYERMEK SZÜLETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS
MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti a gyermek születését követő 6 hónapon belül.

Az igénylő adatai:
Kérelmező neve:....................................................................................................................................
Születési neve:.......................................................................................................................................
Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap.
Anyja neve: ….......................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): ………………………………
Állampolgársága: magyar,

egyéb:…………………………….

A kérelmező idegenrendészeti státusza1: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU
kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________
Családi állapota3: hajadon/nőtlen;

házas és házastársával együtt él;

házas

házastársától külön él;

özvegy;

egyedül él.

elvált;

élettárssal él;

és
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Lakóhely :…………………………………………………………………………………………….
Tartózkodási hely5:…………………………………………………………………………………..
Életvitelszerűen a………….……………………………………………………………..címen élek.
Kérelmező telefonszáma6: …………………… E-mail címe7:.........................................................

Nem magyar állampolgárság estén.
A megfelelő rész aláhúzandó.
3
A megfelelő rész aláhúzandó.
4
Lakcímkártyán szereplő.
5
Lakcímkártyán szereplő.
6
Nem kötelező megadni.
7
Nem kötelező megadni.
1
2

2
A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban8 élők adatai:
Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni
fok

Társadalombiztosítási
Azonosító Jel

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gyermek adatai, aki után a támogatást igényli:
Neve: ………………………………………….…………………………..…………………………..
Születési helye, ideje: ……………………………………… TAJ szám: ………-…….…-………..
Anyja neve: ……………………………………………………………
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT IGAZOLÁSA
Gyermek neve……………………………….…………………
Születési helye, ideje: ……………………………………… TAJ szám: ………-…….…Anyja neve: ……………………………………………………………
Életvitelszerűen a………….………………………………………………címen élnek.
Kelt,………………………………..
P. H.

.………………………………
védőnői szolgálat

Egyéb nyilatkozatok:


Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után a bíróság által
megállapított/másik szülővel való megegyezés alapján ………………………….. havi összegben
tartásdíjat kapok9.
 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után tartásdíjat nem
kapok és a tartásdíj végrehajtása ügyében az alábbi intézkedéseket tettem:
………………………………………………………………………………………………………………
 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nem velem élő kiskorú gyermekem(im) után a

8
9

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
Az erről szóló bizonylat bemutatásával.
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bíróság
által
megállapított
…………………………..
havi
összegű
tartásdíjat fizetem/nem fizetem.10
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt

összegben visszakövetelheti.
Kijelentem, hogy a támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés
elleni fellebbezési jogomról
lemondok / nem mondok le.11

Aszód, ......................... év................................... hó…............ nap

….........................................................................
kérelmező aláírása

…………….............................................................
kérelmező házastársa/élettársa aláírása

………………………………………………………………….
nagykorúvá vált gyermek/gyermekek aláírása

Tájékoztató
Kérelemre átruházott hatáskörben a Polgármester a gyermek születésére tekintettel egyszeri
támogatást nyújt az aszódi állandó bejelentett lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén
legalább két éve életvitelszerűen tartózkodó, a gyermeket saját háztartásában nevelő törvényes
képviselő részére. Az életvitelszerű tartózkodás tényét a Védőnői Szolgálat igazolja.
A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti a gyermek születését követő 6 hónapon
belül. A támogatást egy gyermek után csak az egyik szülője jogosult igénybe venni. Amennyiben
mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a
szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.
A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, az aszódi
lakóhely igazolását, valamint a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket saját háztartásában
neveli.
A gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás összege gyermekenként egyszeri pénzbeli 10.000,Ft és 5.000.- Ft természetbeni juttatás.
Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
I. Személyi adatok
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált/házastársától külön él (lakcímük különböző), kivéve, ha élettársa van.
Egyedül élő az a személy, aki a lakcímén egyedül lakik.
jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.
III. Csatolandó mellékletek:
A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa és
lakcímkártyájának, TAJ kártyájának bemutatása szükséges.
- jelen kérelem benyújtására vonatkozó meghatalmazás esetén, alakszerű meghatalmazás

10
11

Az erről szóló bizonylat bemutatásával.
A megfelelő rész aláhúzandó.

6. melléklet a …./2015. (…..) önkormányzati rendelethez

ASZÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2170 Aszód. Szabadság tér 9.  Tel.:06-28/500-691 Fax.: 28/400-575 titkarsag.aszod@aszod.hu  www.aszod.hu
Ügyfélfogadás: hétfő , szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00

KÉRELEM
LÉTFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

Kérelmező neve:....................................................................................................................................
Születési neve:.......................................................................................................................................
Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap.
Anyja neve: ….......................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): ……………………………
Állampolgársága: magyar,

egyéb:…………………………………….

A kérelmező idegenrendészeti státusza1: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU
kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________
Családi állapota3: hajadon/nőtlen;

házas és házastársával együtt él;

házas

házastársától külön él;

özvegy;

egyedül él.

elvált;

élettárssal él;

és
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Lakóhely :…………………………………………………………………………………………….
Tartózkodási hely5:…………………………………………………………………………………..
Életvitelszerűen a………….……………………………………………………………..címen élek.
Kérelmező telefonszáma6: …………………………… E-mail címe7:...........................................

1
2
3
4
5

Nem magyar állampolgárság estén.
A megfelelő rész aláhúzandó.
A megfelelő rész aláhúzandó.
Lakcímkártyán szereplő.
Lakcímkártyán szereplő.

6
7

Nem kötelező megadni.
Nem kötelező megadni.

2
A támogatás folyósítását
házipénztárból (kivételesen indokolt esetben engedélyezhető csak!)
postai úton
folyószámlára
Folyószámlát vezető pénzintézet neve: ………………………………………..
Számlaszáma: …………………………………………………………………….
kéri
Kérelem indoka ( kizárólag ezek valamelyikénél állapítható meg! )
a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesése következett be, vagy
b) sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett és ezzel összefüggésben
létfenntartása veszélybe került, vagy
c) nyugdíj vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint folyósított ellátás
kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik, vagy
d) legfeljebb 2 havi közüzemi díjhátraléka, lakbérhátraléka halmozódott fel, melyet
önerőből nem tud kiegyenlíteni.
A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban8 élők adatai:
TársadalomRokoni
Név
Születési hely, idő
Anyja neve
biztosítási
fok
Azonosító Jel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
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Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő
házastárs/élettárs
jövedelme

A kérelmező háztartásában élő egyéb
személyek jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
3. Rendszeres pénzbeli ellátás
(FHT,RSZS, ápolási díj)
4. Ingatlan, ingó
vagyontárgyak értékesítéséből,
vagyoni értékű jog
átruházásából származó
jövedelem
5. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
6. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások
(GYES,GYES,GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj, stb.)
7. A munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás
8.Föld bérbeadásából
származó jövedelem
9. Egyéb (pl. ösztöndíj)
10. Összes jövedelem:

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

kiadások

és a

fennálló tartozások összege:

Lakbér, közös költség:

.....……….………………

……..………………………..

Víz-csatorna, szemétdíj:

....………………………..

………………………………

Fűtés díja:

…..………………………

………………………………

Áramdíj:

…………………………..

………………………………

Hitel törlesztések

…………………………..

………………………………

Tv, telefon, internet:

…………………………..

………………………………

Egyéb nyilatkozatok:


Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után a bíróság által
megállapított/másik szülővel való megegyezés alapján ………………………….. havi összegben
tartásdíjat kapok9.



Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után tartásdíjat nem
kapok és a tartásdíj végrehajtása ügyében az alábbi intézkedéseket tettem:

………………………………………………………………………………………………………………

9

Az erről szóló bizonylat bemutatásával.
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Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nem velem élő kiskorú gyermekem(im) után
a bíróság által megállapított ……………………….... havi összegű tartásdíjat fizetem/nem fizetem10.



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 és az OEP hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága
útján - ellenőrizheti.



Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.



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



Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt
összegben visszakövetelheti.



Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt
adó döntés elleni fellebbezési jogomról
lemondok
/
nem mondok le11.

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

…………….............................................................
kérelmező házastársa/élettársa aláírása

………………………………………………………………………………….
a lakásban lakó nagykorú személyek aláírása

Tájékoztató
Kérelemre települési létfenntartási támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal
küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében a 200%-át nem haladja meg,
és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, mert
a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesése következett be, vagy
b) sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett, vagy
c) nyugdíj vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint folyósított ellátás
kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik, vagy
d) legfeljebb 2 havi közüzemi díjhátraléka, lakbérhátraléka halmozódott fel, melyet
önerőből nem tud kiegyenlíteni, vagy
e) nagyobb összegű, váratlan vagy előre látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem
tud kiegyenlíteni.
A települési létfenntartási támogatás adható eseti jelleggel valamint havi rendszerességgel.
A kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell a települési létfenntartási támogatásra való
rászorultságát.

10 A megfelelő rész aláhúzandó és az erről szóló bizonylat bemutatásával.
11 A megfelelő rész aláhúzandó.
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Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
I. Személyi adatok
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált/házastársától külön él (lakcímük különböző), kivéve, ha élettársa van.
Egyedül élő az a személy, aki a lakcímén egyedül lakik.
II. Jövedelmi adatok:
A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles
nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni
szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni.
Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti,
közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban,honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV,
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló
tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni
a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság
magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási
segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti
hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balett művészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék,
rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék,
politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
5. Önkormányzat/Kormányhivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres
szociális segély, az aktívkorúak ellátása, az ápolási díj, a munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési
támogatásként folyósított keresetpótló juttatás, nyugdíj előtti segély.
6. Egyéb jövedelem: például a megbízási díj, az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális
gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan
jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a
kérelemhez mellékelni szükséges.
III. Csatolandó mellékletek:
A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa és
lakcímkártyájának, TAJ kártyájának bemutatása szükséges.
A jövedelem igazolására:
a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által - az önkormányzatnál rendszeresített formanyomtatványon kiállított jövedelemigazolás,
b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem
egy havi átlagáról szóló nyilatkozat és a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása,
c) álláskeresési támogatás esetén a Pest Megyei Kormányhivatala Gödöllői Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége (a továbbiakban:
Munkaügyi Központ) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy
bankszámlakivonat,
d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a folyósító szerv, ellátás összegére, típusára vonatkozó tárgyévi
értesítése és a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény, bankszámlakivonat,
e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy
bankszámlakivonat,
f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat, ennek hiányában az
összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,
g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás
h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló
szülői egyezségről kiállított irat
i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a Gyámhivatal erről szóló határozata,
j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt
szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat
l) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres
jövedelemmel nem rendelkezik és álláskereső, úgy az erről szóló nyilatkozat és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy
regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat.
n) közfoglalkoztatott esetében a munkaszerződés és az utolsó fizetési igazolás
Egyéb igazolások:
- 16 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszonyának igazolását
- gyámolt, illetve gondnokolt esetén a gyám-, illetve gondok kirendelő határozatát.
- a kérelem benyújtására vonatkozó meghatalmazás esetén alakszerű meghatalmazás
-amennyiben számlaszámra kéri a támogatást- utolsó havi számlakivonat
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A kérelem indoklásában megjelölt ok alátámasztására szolgáló irat:
a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesése következett be - betegséget
igazoló orvosi irat,
b) sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett – feljelentés megtételének
igazolása rendőrségi jegyzőkönyv
c) nyugdíj vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint folyósított ellátás
kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik – ellátás igényléséről szóló irat,
d) legfeljebb 2 havi közüzemi díjhátraléka, lakbérhátraléka halmozódott fel, melyet önerőből
nem tud kiegyenlíteni- a közüzemi díj hátralék jogcíméről és összegéről szóló, 15 napnál nem régebbi szolgáltatói
igazolás
- a támogatás céljaként megjelölt szolgáltató által kibocsátott utolsó havi számlalevél
- lakás tulajdonviszonyára vonatkozó igazolás (pl. adásvételi szerződés, bérleti szerződés)

7. melléklet a …./2015. (…..) önkormányzati rendelethez

ASZÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2170 Aszód. Szabadság tér 9.  Tel.:06-28/500-691 Fax.: 28/400-575 titkarsag.aszod@aszod.hu  www.aszod.hu
Ügyfélfogadás: hétfő , szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00

KÉRELEM KRÍZISTÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
(Benyújtható: válsághelyzetben lévő várandós anya,
nevelésbe vett gyermekkel való kapcsolattartás, elemi kár esetén)

Kérelmező neve:....................................................................................................................................
Születési neve:.......................................................................................................................................
Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap.
Anyja neve: ….......................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): ……………………………
Állampolgársága: magyar,

egyéb:…………………………………….

A kérelmező idegenrendészeti státusza1: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU
kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________
Családi állapota3: hajadon/nőtlen;

házas és házastársával együtt él;

házas

házastársától külön él;

özvegy;

egyedül él.

elvált;

élettárssal él;

és

Lakóhely4:…………………………………………………………………………………………….
Tartózkodási hely5:…………………………………………………………………………………..
Életvitelszerűen a………….……………………………………………………………..címen élek.
Kérelmező telefonszáma6: …………………………… E-mail címe7:...........................................
Kérelem indoka ( kizárólag ezek valamelyikénél állapítható meg! )
a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek
fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás
biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében, vagy
b) akinek az Aszód közigazgatási területén lévő ingatlanát elemi kár éri, és az érintett
ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik
ba) magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója,
bb) önkormányzati lakás bérlője, lakáshasználati szerződéssel rendelkező használója,
bc) önkormányzati vagy osztatlan közös tulajdonban lévő, szolgálati lakás használója.
Nem magyar állampolgárság estén.
A megfelelő rész aláhúzandó.
3
A megfelelő rész aláhúzandó.
4
Lakcímkártyán szereplő.
5
Lakcímkártyán szereplő.
6
Nem kötelező megadni.
7
Nem kötelező megadni.
1
2

2
A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban8 élők adatai:
TársadalomRokoni
Név
Születési hely, idő
Anyja neve
biztosítási
fok
Azonosító Jel
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő
házastárs/élettárs
jövedelme

A kérelmező háztartásában élő egyéb
személyek jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
3. Rendszeres pénzbeli ellátás
(FHT,RSZS, ápolási díj)
4. Ingatlan, ingó
vagyontárgyak értékesítéséből,
vagyoni értékű jog
átruházásából származó
jövedelem
5. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
6. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások
(GYES,GYES,GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj, stb.)
7. A munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás
8.Föld bérbeadásából
származó jövedelem
9. Egyéb (pl. ösztöndíj)
10. Összes jövedelem:

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

8

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

3
A támogatás folyósítását

1

házipénztárból (kivételesen indokolt esetben engedélyezhető csak!)
postai úton
folyószámlára kéri
Folyószámlát vezető pénzintézet neve……………………………………………………….
Számlaszáma:………………………………………………………………………………….
Egyéb nyilatkozatok:


Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után a bíróság által
megállapított/másik szülővel való megegyezés alapján ………………………….. havi összegben
tartásdíjat kapok9.



Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után tartásdíjat nem
kapok és a tartásdíj végrehajtása ügyében az alábbi intézkedéseket tettem:

………………………………………………………………………………………………………………


Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nem velem élő kiskorú gyermekem(im) után
a bíróság által megállapított ……………………….... havi összegű tartásdíjat fizetem/nem fizetem10.



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 és az OEP hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága
útján - ellenőrizheti.



Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.



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



Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt
összegben visszakövetelheti.



Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt
adó döntés elleni fellebbezési jogomról
lemondok
/
nem mondok le11.

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

…………….............................................................
kérelmező házastársa/élettársa aláírása

………………………………………………………………………………….
a lakásban lakó nagykorú személyek aláírása

Az erről szóló bizonylat bemutatásával.
A megfelelő rész aláhúzandó és az erről szóló bizonylat bemutatásával.
11
A megfelelő rész aláhúzandó.
9

10

4
Tájékoztató
Krízistámogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak az Aszódon
lakcímmel rendelkező személynek, akinek esetében az alábbi feltételek legalább egyike fennáll és
családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át
a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának
előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek
családba való visszakerülésének elősegítése érdekében, vagy
b) akinek az Aszód közigazgatási területén lévő ingatlanát elemi kár éri, és az érintett
ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik
ba) magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója,
bb) önkormányzati lakás bérlője, lakáshasználati szerződéssel rendelkező használója,
be) önkormányzati vagy osztatlan közös tulajdonban lévő, szolgálati lakás használója.
Krízistámogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegéig részesíthető.
Elemi kár esetén a megállapított jövedelmi értékhatártól, valamint a meghatározott támogatási
összegtől maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszereséig a
Polgármester indokolt esetben eltérhet
A kérelem indoklásában megjelölt ok alátámasztására szolgáló irat:)
a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása és a gyermek fogadásának
előkészítése szakorvos vagy védőnő általi igazolást a várandósság és a terhes-gondozás
tényéről, vagy
b) a gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való
visszakerülésének elősegítése érdekében igényelt támogatás esetében gyámhivatali
határozatot, vagy
c) az elemi kárt igazoló szakhatósági jegyzőkönyvet és
d) a kérelmező és családja jövedelemigazolását.

5
Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
I. Személyi adatok
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált/házastársától külön él (lakcímük különböző), kivéve, ha élettársa van.
Egyedül élő az a személy, aki a lakcímén egyedül lakik.
II. Jövedelmi adatok:
A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles
nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni
szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni.
Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti,
közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban,honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV,
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló
tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni
a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság
magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási
segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti
hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balett művészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék,
rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék,
politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
5. Önkormányzat/Kormányhivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres
szociális segély, az aktívkorúak ellátása, az ápolási díj, a munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési
támogatásként folyósított keresetpótló juttatás, nyugdíj előtti segély.
6. Egyéb jövedelem: például a megbízási díj, az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális
gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan
jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a
kérelemhez mellékelni szükséges.
III. Csatolandó mellékletek:
A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa és
lakcímkártyájának, TAJ kártyájának bemutatása szükséges.
A jövedelem igazolására:
a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által - az önkormányzatnál rendszeresített formanyomtatványon kiállított jövedelemigazolás,
b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem
egy havi átlagáról szóló nyilatkozat és a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása,
c) álláskeresési támogatás esetén a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége (a továbbiakban:
Munkaügyi Központ) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy
bankszámlakivonat,
d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a folyósító szerv, ellátás összegére, típusára vonatkozó tárgyévi
értesítése és a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény, bankszámlakivonat,
e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy
bankszámlakivonat,
f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat, ennek hiányában az
összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,
g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás
h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló
szülői egyezségről kiállított irat
i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a Gyámhivatal erről szóló határozata,
j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt
szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat
l) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres
jövedelemmel nem rendelkezik és álláskereső, úgy az erről szóló nyilatkozat és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy
regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat.
n) közfoglalkoztatott esetében a munkaszerződés és az utolsó fizetési igazolás
Egyéb igazolások:
- 16 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszonyának igazolását
- gyámolt, illetve gondnokolt esetén a gyám-, illetve gondok kirendelő határozatát.
- a kérelem benyújtására vonatkozó meghatalmazás esetén alakszerű meghatalmazás

4. melléklet a …/2015. (…….) önkormányzati rendelethez

ASZÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2170 Aszód. Szabadság tér 9.  Tel.:06-28/500-691 Fax.: 28/400-575 titkarsag.aszod@aszod.hu  www.aszod.hu
Ügyfélfogadás: hétfő , szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00

KÉRELEM
GYÓGYSZERUTALVÁNY
megállapítására
Akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglet kielégítésére
(Közgyógyellátásban vagy rendszeres gyógyszertámogatásban részesülők számára nem állapítható meg!
Kizárólag Aszód városában legalább 1 éve lakóhellyel rendelkező személy részére.)

Kérelmező neve:....................................................................................................................................
Születési neve:.......................................................................................................................................
Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap.
Anyja neve: ….......................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jel :…………………………Adóazonosító jel:………………..
Állampolgársága: magyar,

egyéb:…………………………………….

A kérelmező idegenrendészeti státusza1: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU
kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________
Családi állapota3: hajadon/nőtlen;

házas és házastársával együtt él;

házas

házastársától külön él;

özvegy;

egyedül él.

elvált;

élettárssal él;

és
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Lakóhely :…………………………………………………………………………………………….
Tartózkodási hely5:…………………………………………………………………………………..
Életvitelszerűen a………….……………………………………………………………..címen élek.
A megállapított támogatást

postai úton

/ bankszámlára kérem folyósítani6.

Bank: ……………………Számlaszám: ……………...……………………………………………..

□ egyedül élő,
Közgyógyellátásban részesülök:
□ igen
Kérelmező családi körülményei:

Nem magyar állampolgárság estén.
A megfelelő rész aláhúzandó.
3
A megfelelő rész aláhúzandó.
4
Lakcímkártyán szereplő.
5
Lakcímkártyán szereplő.
6
A megfelelő rész aláhúzandó.
1
2

□ nem egyedül élő
□ nem

2
Rendszeres gyógyszertámogatásban részesülök:

□

igen

□

nem

Kérelmező telefonszáma7: ……………………………………………………
E-mail címe8:…………………………………………………………………..
A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban9 élők adatai:
Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni
fok

Társadalombiztosítási
Azonosító Jel

1.
2.
3.
4.

Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő
házastárs/élettárs
jövedelme

A kérelmező családjában élő egyéb
személyek jövedelme

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
3. Rendszeres pénzbeli ellátás
(FHT, RSZS, ápolási díj)
4. Ingatlan, ingó
vagyontárgyak értékesítéséből,
vagyoni értékű jog
átruházásából származó
jövedelem
5. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
6. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások
(GYES,GYES,GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj, stb.)
7. A munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás
8.Föld bérbeadásából
származó jövedelem
9. Egyéb (pl. ösztöndíj)
10. Összes jövedelem:

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

Nem kötelező megadni.
Nem kötelező megadni.
9
háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
7
8

Összesen
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Kérelmező nyilatkozata
Kijelentem, hogy

a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervétől nem részesülök
közgyógyellátásban, nem rendelkezem közgyógy igazolvánnyal

Aszód Város Önkormányzata nem állapított meg részemre rendszeres gyógyszertámogatást

büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszakövetelheti.

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 és
az OEP hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján – ellenőrizheti


Aszód ……………..év……………….hónap………nap.
………………………………….
kérelmező aláírása

….…………………………………..
kérelmező házastársának/élettársának aláírása
TÁJÉKOZTATÓ

Akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükségletének kielégítésére gyógyszerutalványban
részesíthető az az Aszód városban legalább egy éve lakóhellyel rendelkező személy, aki nem
rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, rendszeres gyógyszertámogatásra nem jogosult és a
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:
a) egyedül élő személy esetében a nyugdíjminimum 225 %-át,
b) 2 fős család esetében a nyugdíjminimum 175 %-át,
c) 3 vagy ennél több fős család esetében a nyugdíjminimum 130 %-át.
Ha a kérelmező fogyatékos személy, vagy a kérelmező családjában fogyatékos személy él, továbbá
ha a kérelmező, vagy házastársa, illetve élettársa időskorúak járadékában részesül, a fenti
bekezdésben meghatározott jövedelemhatár a nyugdíjminimum 25%-ával megemelkedik.
Az egy főre jutó havi nettó jövedelem számításánál a kérelmező jövedelméből le kell vonni:
a) a gyógyszerköltségei kérelem benyújtásakor igazolt havi összegét, vagy
b) gyógyászati segédeszköz esetén a gyógyászati segédeszköz árát, de legfeljebb 30.000.- Ftot.
A jogosult részére megállapítható gyógyszerutalvány éves keretösszege a nyugdíjminimum 100 %-a.
Az Sztv. értelmében családnak minősülő közeli hozzátartozók
gyógyszerutalványt az éves keretösszegbe együttesen bele kell számítani.

részére

megállapított

A gyógyszerutalvány kizárólag természetbeni ellátásként nyújtható.
A gyógyszerutalvány a kiállítás napjától számított 90 napig használható fel.
A gyógyszerutalvány iránti kérelemhez csatolni kell a kezelőorvos és a gyógyszertár igazolását az
akut megbetegedésének kezeléséhez szükséges gyógyszerszükségletéről és gyógyszerkiadásairól.
A gyógyszerutalvány kizárólagosan az Önkormányzattal szerződésben álló gyógyszertárakban
váltható be.
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(Háziorvos/kezelőorvos tölti ki!)

IGAZOLÁS A KÉRELMEZŐ RÉSZÉRE SZÜKSÉGES
AKUT MEGBETEGEDÉS KEZELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES
GYÓGYSZERKÖLTSÉGÉRŐL
(A háziorvos/kezelőorvos aláírása és bélyegzőlenyomata nélkül nem fogadható el!)
Kérelmező neve:....................................................................................................................................
Születési neve:.......................................................................................................................................
Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap.
Anyja neve: …..........................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jel:……………………………………
Közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal rendelkezik-e:

□

□

igen

nem

Alulírott igazolom, hogy fent nevezett beteg ………………………………………………………
…………………………………. akut betegségben szenved.
Az alábbi gyógyszerek szedése javasolt:
Gyógyszer neve

A Biztosított által fizetendő térítési díj

………………………..

………………

………………………..

………………

………………………..

………………

………………………..

………………

………………………..

………………

………………………..

………………

………………………..

………………

………………………..

………………

………………………..

………………

………………………..

………………

………………………..

………………

………………………..

………………

Aszód, ................................................
Fenti gyógyszer / gyógyászati segédeszköz igény orvosilag indokolt, ezt igazolom:
P.H.

P.H.

……………………………………………… ....................................................................
gyógyszertár
háziorvos / kezelőorvos aláírása
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Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
I. Személyi adatok
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált/házastársától külön él (lakcímük különböző), kivéve, ha élettársa van.
Egyedül élő az a személy, aki a lakcímén egyedül lakik.
II. Jövedelmi adatok:
A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles
nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni
szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni.
Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti,
közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban,honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV,
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló
tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni
a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság
magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási
segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti
hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balett művészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék,
rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék,
politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
5. Önkormányzat/Kormányhivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres
szociális segély, az aktívkorúak ellátása, az ápolási díj, a munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési
támogatásként folyósított keresetpótló juttatás, nyugdíj előtti segély.
6. Egyéb jövedelem: például a megbízási díj, az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális
gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan
jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a
kérelemhez mellékelni szükséges.
III. Csatolandó mellékletek:
A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa és
lakcímkártyájának, TAJ kártyájának bemutatása szükséges.
A jövedelem igazolására:
a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által - az önkormányzatnál rendszeresített formanyomtatványon kiállított jövedelemigazolás,
b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem
egy havi átlagáról szóló nyilatkozat és a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása,
c) álláskeresési támogatás esetén a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége (a továbbiakban:
Munkaügyi Központ) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy
bankszámlakivonat,
d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a folyósító szerv, ellátás összegére, típusára vonatkozó tárgyévi
értesítése és a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény, bankszámlakivonat,
e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy
bankszámlakivonat,
f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat, ennek hiányában az
összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,
g) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló
szülői egyezségről kiállított irat
h) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a Gyámhivatal erről szóló határozata,
i) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
j) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt
szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat
k) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres
jövedelemmel nem rendelkezik, és álláskereső úgy az erről szóló nyilatkozat és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy
regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
l) egyéb jövedelmek / bevételek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat.
m) közfoglalkoztatott esetében a munkaszerződés és az utolsó fizetési igazolás
Egyéb igazolások:
- 16 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszonyának igazolását
- gyámolt, illetve gondnokolt esetén a gyám-, illetve gondok kirendelő határozatát.
- jelen kérelem benyújtására vonatkozó meghatalmazás esetén, alakszerű meghatalmazás
- elvált családi állapotú ápoló személy esetében válási iratot,
- özvegy családi állapotú személy esetében halotti anyakönyvi kivonatot.

9. melléklet a …./2015. (…..) önkormányzati rendelethez

ASZÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2170 Aszód. Szabadság tér 9.  Tel.:06-28/500-691 Fax.: 28/400-575 titkarsag.aszod@aszod.hu  www.aszod.hu
Ügyfélfogadás: hétfő , szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00

KÉRELEM
SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA JUTTATÁS
megállapítására
Benyújtható évente 2 alkalommal: minden év 01.01-től 02.28-ig és 09.01-től 12.31-ig

Kérelmező neve:....................................................................................................................................
Születési neve:.......................................................................................................................................
Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap.
Anyja neve: ….......................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): ……………………………
Állampolgársága: magyar,

egyéb:…………………………………….

A kérelmező idegenrendészeti státusza1: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU
kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________
Családi állapota3: hajadon/nőtlen;

házas és házastársával együtt él;

házas

házastársától külön él;

özvegy;

egyedül él.

elvált;

élettárssal él;

és

Lakóhely4:…………………………………………………………………………………………….
Tartózkodási hely5:…………………………………………………………………………………..
Életvitelszerűen a………….……………………………………………………………..címen élek.
Kérelmező telefonszáma6: …………………………… E-mail címe7:...........................................
A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem indoka:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

1
2
3
4
5

Nem magyar állampolgárság estén.
A megfelelő rész aláhúzandó.
A megfelelő rész aláhúzandó.
Lakcímkártyán szereplő.
Lakcímkártyán szereplő.

6
7

Nem kötelező megadni.
Nem kötelező megadni.
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A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban8 élők adatai:
TársadalomRokoni
Név
Születési hely, idő
Anyja neve
biztosítási
fok
Azonosító Jel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő
házastárs/élettárs
jövedelme

A kérelmező háztartásában élő egyéb
személyek jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
3. Rendszeres pénzbeli ellátás
(FHT,RSZS, ápolási díj)
4. Ingatlan, ingó
vagyontárgyak értékesítéséből,
vagyoni értékű jog
átruházásából származó
jövedelem
5. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
6. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások
(GYES,GYES,GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj, stb.)
7. A munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás
8.Föld bérbeadásából
származó jövedelem
9. Egyéb (pl. ösztöndíj)
10. Összes jövedelem:

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

8

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
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Egyéb nyilatkozatok:


A lakásban tartózkodás jogcíme9: tulajdonos, önkormányzati lakás bérlője, albérlő, haszonélvező,
családtag, egyéb:…………………………………………………………………………………….



A lakás alapterülete …………………………, szobaszáma…………………………………………..



A lakás havi fenntartási költsége:………………………………………………………………….…



Egyéb rendszeres kiadások összege10:………………………………………………………………..








A háztartásomból más személy szociális célú tűzifa támogatást nem igényelt.
A lakásom fával fűthető, és rendelkezem fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel.
A háztartásomban élő személyek egyikének sincs birtokában 2 m3-nél több tűzifa.
Krónikus betegségben szenvedek, illetve tartós beteg vagyok. (a megfelelő rész aláhúzandó)
Háztartásomban …… (fő) gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket tartok el.
Háztartásomban …… (fő) gyermekvédelmi kedvezményre NEM jogosult gyermeket tartok el.



Aktív korúak ellátásában — időskorúak ellátásában — lakásfenntartási támogatásban részesülök.
(a megfelelő rész aláhúzandó)



Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után a bíróság által
megállapított/másik szülővel való megegyezés alapján ………………………….. havi összegben
tartásdíjat kapok11.



Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után tartásdíjat nem
kapok és a tartásdíj végrehajtása ügyében az alábbi intézkedéseket tettem:

………………………………………………………………………………………………………………


Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nem velem élő kiskorú gyermekem(im) után
a bíróság által megállapított ……………………….... havi összegű tartásdíjat fizetem/nem fizetem12.



Életjáradéki, tartási és öröklési szerződéssel



Tudomásul veszem, hogy a kérelemben és a vagyonnyilatkozatban 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 és az OEP hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.



Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.



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



Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt
összegben visszakövetelheti.

9 A megfelelő rész aláhúzandó.
10 pl .albérleti díj, hiteltörlesztések, biztosítás, oktatással kapcsolatos kiadások

11 Az erről szóló bizonylat bemutatásával.
12 A megfelelő rész aláhúzandó és az erről szóló bizonylat bemutatásával.
13 A megfelelő rész aláhúzandó.

rendelkezem

/

nem rendelkezem13.
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Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt
adó döntés elleni fellebbezési jogomról
lemondok
/
nem mondok le14.

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

…………….............................................................
kérelmező házastársa/élettársa aláírása

………………………………………………………………………………….
a lakásban lakó nagykorú személyek aláírása

14 A megfelelő rész aláhúzandó.
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Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
I. Személyi adatok
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált/házastársától külön él (lakcímük különböző), kivéve, ha élettársa van.
Egyedül élő az a személy, aki a lakcímén egyedül lakik.
II. Jövedelmi adatok:
A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles
nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni
szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni.
Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti,
közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban,honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV,
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló
tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni
a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság
magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási
segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti
hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balett művészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék,
rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék,
politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
5. Önkormányzat/Kormányhivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres
szociális segély, az aktívkorúak ellátása, az ápolási díj, a munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési
támogatásként folyósított keresetpótló juttatás, nyugdíj előtti segély.
6. Egyéb jövedelem: például a megbízási díj, az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális
gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan
jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a
kérelemhez mellékelni szükséges.
III. Csatolandó mellékletek:
A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa és
lakcímkártyájának, TAJ kártyájának bemutatása szükséges.
A jövedelem igazolására:
a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által - az önkormányzatnál rendszeresített formanyomtatványon kiállított jövedelemigazolás,
b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem
egy havi átlagáról szóló nyilatkozat és a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása,
c) álláskeresési támogatás esetén a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége (a továbbiakban:
Munkaügyi Központ) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy
bankszámlakivonat,
d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a folyósító szerv, ellátás összegére, típusára vonatkozó tárgyévi
értesítése és a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény, bankszámlakivonat,
e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy
bankszámlakivonat,
f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat, ennek hiányában az
összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,
g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás
h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló
szülői egyezségről kiállított irat
i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a Gyámhivatal erről szóló határozata,
j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt
szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat
l) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres
jövedelemmel nem rendelkezik és álláskereső, úgy az erről szóló nyilatkozat és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy
regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat.
n) közfoglalkoztatott esetében a munkaszerződés és az utolsó fizetési igazolás
Egyéb igazolások:
- 16 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszonyának igazolását
- gyámolt, illetve gondnokolt esetén a gyám-, illetve gondok kirendelő határozatát.
-- a kérelem benyújtására vonatkozó meghatalmazás esetén alakszerű meghatalmazás
- lakás tulajdonviszonyára vonatkozó igazolás (pl. adásvételi szerződés, bérleti szerződés)

10. melléklet a …./2015. (…..) önkormányzati rendelethez

ASZÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2170 Aszód. Szabadság tér 9.  Tel.:06-28/500-691 Fax.: 28/400-575 titkarsag.aszod@aszod.hu  www.aszod.hu
Ügyfélfogadás: hétfő , szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00

KÉRELEM TEMETÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
(A kérelmet a halálesetet követő vagy a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától
számított 60 napon belül kell benyújtani.)

Kérelmező neve:....................................................................................................................................
Születési neve:.......................................................................................................................................
Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap.
Anyja neve: ….......................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): ……………………………
Állampolgársága: magyar,

egyéb:…………………………………….

A kérelmező idegenrendészeti státusza1: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU
kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________
Családi állapota3: hajadon/nőtlen;

házas és házastársával együtt él;

házas

házastársától külön él;

özvegy;

egyedül él.

elvált;

élettárssal él;

és

Lakóhely4:…………………………………………………………………………………………….
Tartózkodási hely5:…………………………………………………………………………………..
Életvitelszerűen a………….……………………………………………………………..címen élek.
Kérelmező telefonszáma6: …………………………… E-mail címe7:...........................................
A megállapított támogatást

postai úton

/

bankszámlára kérem folyósítani8.

Bank: ………………………………. Számlaszám: ……………………………………

1 Nem magyar állampolgárság estén.
2 A megfelelő rész aláhúzandó.
3 A megfelelő rész aláhúzandó.
4 Lakcímkártyán szereplő.
5 Lakcímkártyán szereplő.
6 Nem kötelező megadni.
7 Nem kötelező megadni.
8 A megfelelő rész aláhúzandó.
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A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban9 élők adatai:
TársadalomRokoni
Név
Születési hely, idő
Anyja neve
biztosítási
fok
Azonosító Jel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő
házastárs/élettárs
jövedelme

A kérelmező háztartásában élő egyéb
személyek jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
3. Rendszeres pénzbeli ellátás
(FHT,RSZS, ápolási díj)
4. Ingatlan, ingó
vagyontárgyak értékesítéséből,
vagyoni értékű jog
átruházásából származó
jövedelem
5. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
6. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások
(GYES,GYES,GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj, stb.)
7. A munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás
8.Föld bérbeadásából
származó jövedelem
9. Egyéb (pl. ösztöndíj)
10. Összes jövedelem:

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

9

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
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Egyéb nyilatkozatok:


Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után a bíróság által
megállapított/másik szülővel való megegyezés alapján ………………………….. havi összegben
tartásdíjat kapok10.
 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után tartásdíjat nem
kapok és a tartásdíj végrehajtása ügyében az alábbi intézkedéseket tettem:
………………………………………………………………………………………………………………
 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nem velem élő kiskorú gyermekem(im) után a
bíróság által megállapított ……………………….... havi összegű tartásdíjat fizetem/nem fizetem11.
 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 és az OEP hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága
útján - ellenőrizheti.
 Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
 Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
 Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt
összegben visszakövetelheti.
 Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt
adó döntés elleni fellebbezési jogomról
lemondok
/
nem mondok le12.
Aszód, ......................... év................................... hó…............ nap
….........................................................................
kérelmező aláírása

…………….............................................................
kérelmező házastársa/élettársa aláírása

………………………………………………………………………………….
a lakásban lakó nagykorú személyek aláírása

TÁJÉKOZTATÓ

A temetési költségekre tekintettel temetési támogatásra jogosult az a személy, akinek a temetési
költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, függetlenül attól, hogy a
meghalt személy eltemettetésére köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt-e vagy sem.
A temetési költség viselése az eltemettetést vállaló kérelmező létfenntartást akkor veszélyezteti, ha a
családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150
%-át, egyedül álló esetében a 200%-át nem haladja meg.
A temetési támogatást a temetési költségek utólagos megtérítésére lehet kérelmezni.
A támogatás összegét kérelmenként az alábbiak szerint kell megállapítani:
a) 30.000.- Ft ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét,
b) 20.000.- Ft ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 100%-át, de legfeljebb annak 180%-a,
c) 10.000.-Ft ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja 180%át, de legfeljebb annak 250%-a.
10 Az erről szóló bizonylat bemutatásával.
11 A megfelelő rész aláhúzandó és az erről szóló bizonylat bemutatásával.
12 A megfelelő rész aláhúzandó.
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Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
I. Személyi adatok
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált/házastársától külön él (lakcímük különböző), kivéve, ha élettársa van.
Egyedül élő az a személy, aki a lakcímén egyedül lakik.
II. Jövedelmi adatok:
A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles
nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni
szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni.
Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti,
közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban,honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV,
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló
tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni
a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság
magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási
segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti
hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balett művészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék,
rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék,
politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
5. Önkormányzat/Kormányhivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres
szociális segély, az aktívkorúak ellátása, az ápolási díj, a munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési
támogatásként folyósított keresetpótló juttatás, nyugdíj előtti segély.
6. Egyéb jövedelem: például a megbízási díj, az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális
gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan
jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a
kérelemhez mellékelni szükséges.
III. Csatolandó mellékletek:
A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa és
lakcímkártyájának, TAJ kártyájának bemutatása szükséges.
A jövedelem igazolására:
a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által - az önkormányzatnál rendszeresített formanyomtatványon kiállított jövedelemigazolás,
b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem
egy havi átlagáról szóló nyilatkozat és a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása,
c) álláskeresési támogatás esetén a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége (a továbbiakban:
Munkaügyi Központ) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy
bankszámlakivonat,
d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a folyósító szerv, ellátás összegére, típusára vonatkozó tárgyévi
értesítése és a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény, bankszámlakivonat,
e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy
bankszámlakivonat,
f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat, ennek hiányában az
összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,
g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás
h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló
szülői egyezségről kiállított irat
i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a Gyámhivatal erről szóló határozata,
j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt
szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat
l) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres
jövedelemmel nem rendelkezik és álláskereső, úgy az erről szóló nyilatkozat és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy
regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat.
n) közfoglalkoztatott esetében a munkaszerződés és az utolsó fizetési igazolás
Egyéb igazolások:
- 16 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszonyának igazolását
- gyámolt, illetve gondnokolt esetén a gyám-, illetve gondok kirendelő határozatát.
- a kérelem benyújtására vonatkozó meghatalmazás esetén alakszerű meghatalmazás
folyószámlára igényelt támogatás esetén, a számlaszám igazolása
- a kérelmező vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát
- a halotti anyakönyvi kivonatot.

10. melléklet a …./2015. (…..) önkormányzati rendelethez

ASZÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2170 Aszód. Szabadság tér 9.  Tel.:06-28/500-691 Fax.: 28/400-575 titkarsag.aszod@aszod.hu  www.aszod.hu
Ügyfélfogadás: hétfő , szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00

KÉRELEM KÖZTEMETÉS
elrendelésére
Kérelmező neve:....................................................................................................................................
Születési neve:.......................................................................................................................................
Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap.
Anyja neve: ….......................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): ……………………………
Állampolgársága: magyar,

egyéb:…………………………………….

A kérelmező idegenrendészeti státusza1: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU
kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________
Családi állapota3: hajadon/nőtlen;

házas és házastársával együtt él;

házas

házastársától külön él;

özvegy;

egyedül él.

elvált;

élettárssal él;

és

Lakóhely4:…………………………………………………………………………………………….
Tartózkodási hely5:…………………………………………………………………………………..
Életvitelszerűen a………….……………………………………………………………..címen élek.
Kérelmező telefonszáma6: …………………………… E-mail címe7:...........................................
Jogosult tartására köteles személy alapvető személyazonossági adatai:
(ha a kérelmező kiskorú vagy gondnokolt abban az esetben kell a törvényes képviselőnek kitöltenie)

Név………………………………………………………………………………………………
Anyja neve………………………………………………………………………………………

1
2
3
4
5

Nem magyar állampolgárság estén.
A megfelelő rész aláhúzandó.
A megfelelő rész aláhúzandó.
Lakcímkártyán szereplő.
Lakcímkártyán szereplő.

6
7

Nem kötelező megadni.
Nem kötelező megadni.

2
Születési helye, ideje:……………………………………………………………………………
Az Szt. 3.§. (3) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcíme,
hozzátartozó esetén rokoni kapcsolata:……………………………………………………….....

AZ ELHUNYT ADATAI:
Neve: ........................................................................……………………………………………
Születési neve:.......................…………………………………………….……………………
Születési helye…………………………………, ideje:….....év………………..hó……….nap
Anyja neve:………………………………………….…………………………………………..
TAJ száma:: ..................................Családi állapota:………………… Foglakozása:…………...
Utolsó bejelentett lakóhelye:……………................…………………………………………….
Tartózkodási helye:………………………………………………….Állampolgársága:………..
Halotti anyakönyvi kivonat száma:……………………………………Vallása:……………….
A KÉRELEM RÖVID INDOKOLÁSA (A megfelelő indokolást kérjük aláhúzni!)
……………………………………..helységben 20….év………………..hó…………. napján elhunyt
………………………………………………….………………………….………………………..(név)


hozzátartozóm eltemettetéséről nem tudok gondoskodni, mivel a temetési költségek viselése a
magam, illetve a családom megélhetését veszélyezteti;



az elhunytnak nincs vagy nem lelhető fel eltemettetésére köteles hozzátartozója,

ezért kérem az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetését.
Tudomásul veszem, hogy az önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes
közjegyzőnél bejelenti!
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A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban8 élők adatai:
TársadalomRokoni
Név
Születési hely, idő
Anyja neve
biztosítási
fok
Azonosító Jel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő
házastárs/élettárs
jövedelme

A kérelmező háztartásában élő egyéb
személyek jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
3. Rendszeres pénzbeli ellátás
(FHT,RSZS, ápolási díj)
4. Ingatlan, ingó
vagyontárgyak értékesítéséből,
vagyoni értékű jog
átruházásából származó
jövedelem
5. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
6. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások
(GYES,GYES,GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj, stb.)
7. A munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás
8.Föld bérbeadásából
származó jövedelem
9. Egyéb (pl. ösztöndíj)
10. Összes jövedelem:

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):................................................Ft/hó
8

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
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Egyéb nyilatkozatok:


Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után a bíróság által
megállapított/másik szülővel való megegyezés alapján ………………………….. havi összegben
tartásdíjat kapok9.



Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után tartásdíjat nem
kapok és a tartásdíj végrehajtása ügyében az alábbi intézkedéseket tettem:

………………………………………………………………………………………………………………


Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nem velem élő kiskorú gyermekem(im) után
a bíróság által megállapított ……………………….... havi összegű tartásdíjat fizetem/nem fizetem10.



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 és az OEP hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága
útján - ellenőrizheti.



Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.



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



Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt
összegben visszakövetelheti.



Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt
adó döntés elleni fellebbezési jogomról
lemondok
/
nem mondok le11.

Aszód, ......................... év................................... hó…............ nap

….........................................................................
kérelmező aláírása

…………….............................................................
kérelmező házastársa/élettársa aláírása

………………………………………………………………………………….
a lakásban lakó nagykorú személyek aláírása

9 Az erről szóló bizonylat bemutatásával.
10 A megfelelő rész aláhúzandó és az erről szóló bizonylat bemutatásával.
11 A megfelelő rész aláhúzandó.
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N Y I LAT K O ZAT O K
A KÖZTEMETÉS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEMHEZ :
Alulírott:................................................……………...............,,…………………………………………..……
……………………………………………………………………………….. szám alatti lakos,
- a kérelemhez mellékelt tájékoztatóban foglaltak ismeretében - büntetőjogi felelősségem tudatában
kijelentem, hogy a kérelmemben megjelölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, egyben az
alábbi nyilatkozatokat teszem
Hozzájárulok, néhai
………………………………………………………………………………………………………. volt
……………………………………………………………………………………………….. szám alatti lakos
hamvasztással (bemosással) történő köztemetéséhez.
Hozzájárulok, hogy személyi adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes adatbázisában rögzítsék és
azokat a köztemetés megállapításával összefüggően más - az ügyben hatáskörrel rendelkező - igazgatási
szervek, illetve a határozatban megjelölendő gazdálkodó szervezet tudomására hozzák.

Aszód, 20….. év ........…………........hó ………….. napján

.................…………….............
a kérelmező aláírása

A SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZŐ TEMETÉSSEL KAPCSOLATOS FELJEGYZÉSEI:

A temetés költsége:……………………………………………………………………………
A temetés időpontja:……………………………………………………………………………
A temetés helye:…………………………............parcella száma:……………………………
A temetés költségének megtérítésére:……………………………..……………önkormányzata
kötelezhető.
A hamvakról…………………………………………………….. (hozzátartozó) gondoskodik.

…………………………………………………
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T Á J É K O ZTAT Ó
a köztemetés megállapítása iránti kérelem nyomtatványának kitöltéséhez
Tisztelt Ügyfelünk!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt). 48. §- a,
alapján Aszód Város közigazgatási területén a polgármester önkormányzati hatáskörben
– a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül - gondoskodik az elhunyt személy
közköltségen történő eltemettetéséről, ha
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
A köztemetés hamvasztásos bemosás formában történik, a hozzátartozó(k) írásbeli
hozzájárulásával. Amennyiben nincs, vagy nem lelhető fel hozzátartozó a köztemetés hagyományos
koporsós formában történik.
A köztemetés szolgáltatási csomagjától eltérő kegyeleti terméket, szolgáltatást a hozzátartozó nem
kérhet!
Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti önkormányzattal, illetve az eltemettetésre köteles személlyel
szembeni, továbbá az esetleges hagyatékkal kapcsolatos igényeket kötelező érvényesíteni.
A kérelemhez csatolni szükséges:

halotti anyakönyvi kivonatot;

halottvizsgálati bizonyítvány IV. példányát;

az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy(ek) hozzájárulását a köztemetés
jóváhagyásáról.

a kérelmező (és családja) jövedelemigazolását

===================================================================
T Á J É K O Z TAT Ó
köztemetés megállapítása iránt benyújtott kérelemhez csatolandó dokumentumokról
I.
Kérjük szíveskedjen pontosan és olvashatóan kitölteni a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető (vagy
Polgármesteri Hivatal honlapján letölthető), erre a célra szolgáló kérelmezőlapot! Továbbá kérjük, hogy ezen
a tájékoztatón felsorolt igazolásokat – az Ön(ök) helyzetére vonatkozóan – maradéktalanul csatolja a
kérelméhez, mert csak a hiánytalanul felszerelt kérelmek alapján tudunk ügyében érdemben döntést hozni!
Tájékoztatjuk, - ha kéri -, hogy más hatóságtól szerezzük be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást,
ezt írásba kell foglalnia, mely az Ön személyes adata tekintetében adatkezeléshez, illetve továbbításhoz való
hozzájárulásnak minősül. Ügyének elbírálása ezáltal hosszabb időt vesz igénybe.
Kérjük,
hogy
a
pontos
adategyeztetés
érdekében
a
kérelmező
személyi
igazolványát/lakcímkártyáját/TAJ kártyáját (vagy annak másolatát) bemutatni szíveskedjenek!
II.
Kérelmezőlaphoz kérjük csatolni!
A kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k) részéről a kérelem beadását megelőző hónap
nettó jövedelméről szóló igazolásokat:
- nyugdíjas esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő
fénymásolatát a folyósítás jogcíméről és összegéről, valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi
nyugdíjigazolás (szelvény vagy banki igazolás) fénymásolatát;
- munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben részesülő esetében a munkáltató által kiadott igazolást
a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről, külön feltüntetve a családi pótlék összegét;
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- Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a folyósított
ellátás összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát;
- vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről – tételesen havi bontásban –
könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának feltüntetésével) és igazolást a
Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) az előző gazdasági érve vonatkozólag;
- őstermelő esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását megelőző
12 hónap nettó átlagjövedelméről szóló igazolás;
- GYES, GYET, CSP folyósítása esetén előző 1 havi szelvények fénymásolatát, valamint árvaellátás
folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött év eleji
összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult az elutasító/megszüntető
határozat fénymásolata)
- válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát, a megállapított/fizetendő
gyermektartásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy igazolást (amennyiben válófélben
vannak, a házasság felbontására irányuló kereset fénymásolatát)
- tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló dokumentum
fénymásolatát; vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány
visszavonásáról, társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről szóló dokumentum fénymásolatát;
- tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról
szóló dokumentum – a tagozat jelölésével –fénymásolatát;
- a félév ösztöndíjának összegéről szóló igazolást, amennyiben nem részesül ösztöndíjban az erről szóló
dokumentum fénymásolatát;
- gyámkirendelő és/vagy gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát;
- tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági járadék, saját
jogú rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat másolatát;
- autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb összegű
családi pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irat;
- amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat
fénymásolatát;
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Tájékoztató
a köztemetés igénybevételéhez
A temetésről az köteles gondoskodni, aki azt szerződésben vállalta, akit arra az elhunyt végrendelete
kötelez; végintézkedés hiányában az elhalálozás előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa; az elhunyt
egyéb közeli hozzátartozója.
Ha a temetésre kötelezett személy nincs, vagy ismeretlen helyen tartózkodik; vagy kötelezettségét nem
teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere –
jogszabályban meghatározott határidőn belül – gondoskodik.
Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti település önkormányzata a költségeket hagyatéki teherként a
területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti. A hagyatéki eljárás lefolytatásához a Polgármesteri Hivatal
hagyatéki ügyintézőjét kell felkeresnie.
A köztemetés történhet:
- hamvasztásos (bemosásos) formában a hozzátartozó(k) írásbeli hozzájárulása alapján;
- hagyományos koporsós formában (amennyiben hozzátartozó nincs, vagy nem lelhető fel);
A szolgáltatás díját a Temetkezési Vállalat által kiállított számla tartalmazza.
A köztemetés szolgáltatási csomagjától eltérő kegyeleti terméket, szolgáltatást a hozzátartozó nem
kérhet!
A sírhely feletti rendelkezési jogosultság megváltoztatásához az Önkormányzat hozzájárul, ha ezt a
hozzátartozó kéri és a megváltást megfizeti.
Rátemetés esetén az ÁNTSZ igazolása szükséges ahhoz, hogy a sírhely megbontható. Az eljáráshoz a már
korábban eltemetett és a jelenleg elhunyt személyek eredeti halotti anyakönyvi kivonatának bemutatása, és
az eljárási illeték megfizetése szükséges.
Amennyiben szertartás (felekezeti hovatartozás) szerinti búcsúztatást kíván igénybe venni, annak díját saját
költségén kell megfizetni és annak módját a Temetkezési Vállalat illetékes munkatársával kell leegyeztetni.
Fentiek tudomásul vételével kérem a köztemetés elrendelését.

Aszód, 20………………………………………………..

…………………………………………

aláírás

