
 

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK  

 

1/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL  

 
  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 1. § (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 

32. § (3) bekezdésében, az 58/B. § (2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésének g) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alapján a 

következőket rendeli el: 

 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet célja 

 

1. § 

 

A rendelet célja, hogy Nagydorog Nagyközség lakóinak szociális biztonsága érdekében 

meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, 

a jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. 

 

2. A rendelet hatálya 

 

2. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén életvitelszerűen élő, a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 3. 

§-ában meghatározott személyekre, továbbá az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározottakra. 

 

3. Értelmező rendelkezés 

 

3. § 

 

Az e rendeletben használt fogalmak értelmezésére az Szt. 4. §-ában foglaltakat kel 

alkalmazni. 
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4. Hatásköri szabályok 

 

4. § 

 

(1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörök, továbbá 

az Szt.-ben szabályozott köztemetés hatáskörének gyakorlását a képviselő-testület a 

polgármesterre ruházza át. 

 

(2) A közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 

 

5. Szociálpolitikai Kerekasztal 

 

5. § 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Szociálpolitikai Kerekasztalt működtet, mely 

szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagjai a településen szociális 

intézményt működtető fenntartó (Paksi Többcélú Kistérségi Társulás) intézményvezetőjén 

vagy általa delegált munkatársán kívül: 

 

a) a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, vagy általa delegált 

ügyintézője, 

b) a Széchényi Sándor Általános Iskola igazgatója, vagy általa delegált pedagógusa, 

c) a Nagydorogi Szivárvány Óvoda óvodavezetője, vagy általa delegált 

óvodapedagógusa, 

d) a háziorvosok, 

e) a védőnők, 

f) szükség esetén a polgármester külön felkérése alapján a Kerekasztal napirendjén 

szereplő ügyben érintett civil szervezet által delegált személy(ek). 

 

 

6. Eljárási rendelkezések 

 

6. § 
 

(1) Szociális ellátásra az igénylő akkor jogosult, ha nyilatkozik családja vagyoni, jövedelmi 

viszonyairól, illetve csatolja a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelem és 

vagyonnyilatkozatot, valamint a kitöltés alapját képező igazolásokat, 

(2) Amennyiben az igénylő az (1) bekezdés szerinti adatközlésnek a megadott határidőre nem 

tesz eleget, az eljárást meg kell szüntetni. 

 

(3) Az eljáró hatóság szükség esetén az igénylő szociális helyzetéről helyszíni szemle során, 

környezettanulmány készítésével tájékozódhat. 

 

(4) Valótlan adatok szolgáltatásából, vagy a változás bejelentésének elmulasztásából 

eredően jogosulatlanul felvett támogatást meg kell szüntetni, és a támogatást jogosulatlanul 

igénybevevőt az elrendelése napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben 

visszafizetésére kell kötelezni. 



(5) Az e rendeletben foglalt ellátások megállapítására és ellenőrzésére a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényt kell alkalmazni. 

 

II. Fejezet 

Szociális ellátások 

 

7. A szociális ellátások formái 

 

7. § 

 

(1) Nagydorog Nagyközség Önkormányzata szociális rászorultság esetén a jogosult számára 

települési lakásfenntartási támogatást, rendkívüli települési támogatást, házasságkötési 

támogatást és karácsonyi ajándékutalványt nyújt (a továbbiakban: szociális rászorultságtól 

függő pénzbeli és természetbeni ellátások). 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt ellátások megállapítása iránti kérelmet a Nagydorogi Közös 

Önkormányzati Hivatal székhelyén kell benyújtani.  

(3) Az e rendelet szerinti nem rendszeres jellegű szociális ellátást – kivéve, ha az egyes 

ellátásoknál e rendelet másként rendelkezik – a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 

házipénztárában, az ügyfél erre irányuló kifejezett igénye esetén banki átutalással kell 

kifizetni. 

 

8. §  

 

Külön jogszabályokban, valamint a rendeletben foglaltak kivételével a szociális 

rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások esetén jövedelemre való tekintet 

nélkül nem jogosult támogatásra az aki, vagy akinek a családja az Szt. 4. § (1) bekezdésének 

b) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik, kivéve a 4. § (3) bekezdésben 

meghatározott eseteket. 

 

8. Települési lakásfenntartási támogatás 

 

9. § 

 

(1) A települési lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a 

háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez 

nyújtott hozzájárulás. 

 (2) A lakhatás elősegítése érdekében települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a 

személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs 

vagyona, továbbá a lakásfenntartáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásai jövedelmének 30%-át 

meghaladják.  

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában lakásfenntartáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásnak 

minősül az elektromos áram, a víz-, a csatorna-, a gázszolgáltatás, a tüzelőanyag (szén, tűzifa) 

költsége, továbbá a lakáscélú kölcsön törlesztő részlete. 

(4) Az elektromos áram, a víz-, a csatorna-, és a gázszolgáltatás, vagy a tüzelőanyag költségét 

a kérelmező vagy a háztartás más tagja nevére szóló, 3 hónapnál nem régebbi eredeti számla, 

a lakáscélú kölcsön törlesztő részletét a hatályos kölcsönszerződés bemutatásával kell 

igazolni. 



(5) települési lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 

a) ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200%-át:  5.000,- forint, 

b) ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegét: 10.000,- forint. 

(6) A települési lakásfenntartási támogatás iránt a kérelmet a 6. melléklet szerinti 

nyomtatványon kell benyújtani. 

(7) A kérelemhez csatolni kell a jövedelem és vagyonnyilatkozatot, továbbá a (4) bekezdés 

szerinti dokumentumokat be kell mutatni. 

(8) Települési lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható 

meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

(9) Az (8) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet 

és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 

(10) A települési lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.  

(11) A települési lakásfenntartási támogatást utólag minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. 

 

 

9. Rendkívüli települési támogatás 

 

10. § 

 

 (1)   Kérelmére rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni azt a személyt, aki 

időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, tekintettel arra, hogy: 

  

a) 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem 

haladja meg.  

b) egyedül élő esetén az 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.  

  

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatás összege a rászorultsághoz 

igazodva 500,-tól 15. 000,- Ft-ig terjedhet. 

(3) Az e § szerint megállapított rendkívüli települési támogatást családban élő kérelmezők 

számára legfeljebb évi hat alkalommal lehet megállapítani. Ez a rendelkezés nem zárja 

ki a kérelmező számára a 12. § szerinti rendkívüli települési támogatás és a temetési 

célú rendkívüli települési támogatás megállapítását, feltéve, hogy az ott rögzített 

rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények bármelyike az esetében fennáll. 

(4) A (3) bekezdésben foglalt korlátozástól a hatáskör gyakorlója méltányosságból 

eltérhet, feltéve hogy a kérelmező vagy családja teljesen ellátatlan, azaz semmiféle 

jövedelemmel nem rendelkezik, vagy a kérelmező 1 főre számított havi családi 

jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50 %-át, egyedül élő esetében 75 

%-át nem haladja meg. 

 

11. § 

 



(1) Rendkívüli települési támogatás erre irányuló kérelem esetén kamatmentes szociális 

kölcsön formájában is nyújtható. 

(2) A kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtott rendkívüli települési támogatás 

jogosultsági feltételei tekintetében a 10. § (1) bekezdésében foglaltak irányadóak. 

(3) A kamatmentes szociális kölcsönként folyósított rendkívüli települési támogatás 

ugyanazon családban élő kérelmezők számára legfeljebb évi egy alkalommal 

állapítható meg, feltéve, hogy a korábban megállapított szociális kölcsönt már 

visszafizették. 

(4) Nem lehet a kamatmentes szociális kölcsönt megállapítani, amennyiben a kérelmező 

nem rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön 

visszafizetésére. 

(5) A kamatmentes szociális kölcsön összege legfeljebb az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének háromszorosáig terjedhet. 

(6) A kamatmentes szociális kölcsönt, amennyiben annak mértéke  

 

a) az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg, legfeljebb négyhavi, 

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladja, de 150 %-át nem éri el legfeljebb 

hat havi, 

c) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-a vagy azt meghaladja, de 200 %-át 

nem éri el legfeljebb nyolc havi, 

d) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-a vagy azt meghaladja, de 250 %-át 

nem éri el, legfeljebb tíz havi, 

e) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-a, vagy azt meghaladja, de 300 %-át 

nem éri el, legfeljebb tizenkét havi 

egyenlő részletekben történő visszafizetési kötelezettséggel állapítható meg. 

 

(7) Az első részlet visszafizetése a kölcsön felvételét követő hónap 15. napjáig esedékes.  

(8) A kamatmentes szociális kölcsön folyósításáról szóló határozatban rögzíteni kell a 

kölcsön folyósítás összegét, a visszafizetés feltételeit és a kölcsön késedelmes 

megfizetése esetén a behajtás módját.  

 

12. § 

  

(1) Ha a rászoruló létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, részére 

rendkívüli települési támogatás hivatalból vagy kérelemre jövedelemre való tekintet 

nélkül megállapítható. Ebben az esetben a rendkívüli települési támogatás összege 

mérlegelés alapján kerül megállapításra a rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény 

egyedi értékelését követően.  

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli 

élethelyzetnek kell tekinteni az alábbiak valamelyikét: 

 

A rászorulót vagy családját sújtó  

a) elemi kár 

b) egyéb káresemény 

c) bűncselekmény 

d) hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány 



e) tartós vagy 8 napon túl gyógyuló betegség, sérülés 

f) baleset 

g) egyéb önhibán kívüli okból jelentkező rendkívüli, előre nem látható kiadások 

felmerülése. 

 

(3) A rászoruló erre irányuló kérelme esetén az e § szerinti rendkívüli települési támogatás 

is nyújtható szociális kölcsön formájában. Ez esetben a 11. § (2), (3), (5) és (7) 

bekezdéseiben foglaltak nem alkalmazhatóak. 

 

13. § 

  

(1) A 12. § szerinti segélyezés előtt – ide nem értve a (3) bekezdésben foglaltakat - 

minden esetben környezettanulmányt kell készíteni.   

(2) A 12. § (2) bekezdésben meghatározottak igazolásához a kérelem mellékleteként az 

alábbi dokumentumok csatolása szükséges: 

a) elemi kár, egyéb káresemény esetében a kárbecslésről készült okirat másolata 

b) bűncselekmény esetében a feljelentés másolata 

c) hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, tartós vagy 8 napon túl 

gyógyuló betegség, sérülés, baleset esetében az orvosi kezelés szükségességét igazoló 

okirat másolata 

d) egyéb önhibán kívüli okból jelentkező rendkívüli, előre nem látható kiadások 

felmerülése esetében a kiadás teljesítéséről kiállított számla másolata, vagy a kiadás 

előírását tartalmazó okirat másolata  

(3) Amennyiben a rászoruló szociális biztonsága közvetlen veszélyben van, azaz ha az 

életkörülményei indokolják az azonnali segítséget, a 12. § szerinti rendkívüli települési 

támogatás az (1) bekezdésben foglalt bizonyítási eljárás és a (2) bekezdésben foglalt 

okiratok csatolása nélkül, a kérelmező írásbeli vagy jegyzőkönyvbe foglalt 

nyilatkozata, illetve az eljáró hatóság erre vonatkozó hivatalos tudomását rögzítő 

feljegyzés alapján megállapítható. 

 

14. § 

 

(1) A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátásként nyújtható részben vagy 

egészben. 

(2) A természetbeni támogatás lehet a közüzemi díjak vagy a szolgáltatás közvetlen kifizetése, 

személyi térítési díj vagy hátralék kiegyenlítése, vásárlási utalvány, élelmiszercsomag, tűzifa 

biztosítása. 

(3) A vásárlási utalvány egyéb célra nem használható fel, arra élvezeti cikket, alkohol 

tartalmú italt vásárolni nem lehet. Készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. A 

vásárlási utalvány minden olyan egységben beváltható, amellyel a kibocsátó szerződést kötött.  

(4) Amennyiben a vásárlási utalvány nem a rendeltetésének megfelelően kerül felhasználásra, 

úgy annak ellenértékét vissza kell téríteni. A visszatérítésre az Szt. megfelelő rendelkezéseit 

kell alkalmazni. Amennyiben a vásárlási utalvány nem rendeltetésszerű felhasználása kiskorú 

gyermek ellátását veszélyezteti, úgy azt a gyermekjóléti szolgálat felé jelezni kell. 

  

15. §  

  



(1) Kérelmére temetési célú rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak, aki a 

meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt 

köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek 

viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, feltéve hogy családjában 

az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegét, egyedül élő esetén annak 150%-át nem haladja meg. 

  

(2) A temetési célú rendkívüli települési támogatás összege 10.000,- forinttól 25.000,- 

forintig terjed, a kérelmező jövedelmi, vagyoni viszonyainak függvényében.  

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a kérelmező vagy családja létfenntartását 

veszélyezteti a temetési költségek viselése, mert családja teljesen ellátatlan, azaz 

semmiféle jövedelemmel nem rendelkezik, vagy az 1 főre számított havi családi 

jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 35 %-át, egyedül élő esetében 50 

%-át nem haladja meg, a temetési célú rendkívüli települési támogatás összege 

legfeljebb 50.000,- forint lehet. 

(4) A temetési célú rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a haláleset 

bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani. 

  

10. Házasságkötés támogatása 

 

16. § 

 

A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés díjával megegyező összegű támogatásban kell 

részesíteni a településen hivatali munkaidőn kívül házasságot kötni szándékozó jegyespárt, 

amennyiben valamelyikük a bejelentés napját megelőzően legalább 6 hónapja nagydorogi 

lakóhellyel rendelkezik és a támogatást a házasságkötés bejelentését megelőzően írásban 

kérelmezi. A hatáskör gyakorlója a kérelmet haladéktalanul elbírálja és amennyiben a 

kérelemnek helyt ad, úgy a házasságkötési díjjal megegyező támogatást a közös 

önkormányzati hivatal részére átutalja.  

 

11. Karácsonyi ajándékutalvány 

 

17. § 

 

 

(1)   Hivatalból, az adott évi költségvetési lehetőségek függvényében, az e célra a 

költségvetési rendeletben biztosítandó pénzügyi fedezet rendelkezésre bocsátása esetén 

1.500,- Ft/személy értékben karácsonyi ajándékutalványt biztosítható a (2) bekezdés 

szerinti szociálisan rászorulók részére. 

(2) A karácsonyi ajándékutalványra jogosult: 

a) aki az adott évet megelőző év december 31-ig a 70. életévét betöltötte, vagy 

b) aki után az Szt. 41. §-ának (1) bekezdése a) vagy b) pontja szerinti jogcímen 

ápolási díjat folyósítanak és az adott évet megelőző év december 31-ig a 18. 

életévét nem töltötte be. 

(3) Az utalvány kiutalására legkésőbb adott év december 24-ig kerül sor, a hatáskör 

gyakorlója által jóváhagyott lista alapján. 

 



 

III. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

18. § 

 

(1) A rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, a rendelkezéseit (2) bekezdés 

kivételével a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.  

 

 (2) Települési lakásfenntartási támogatás kizárólag annak állapítható meg, akinek a korábbi 

jogszabályok alapján megállapított lakásfenntartási támogatása megszűnt.  

 

19. § 

 

Hatályát veszti a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti 

igazgatás helyi szabályozásáról szóló 5/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet, 4/2010. 

(III.23.) önkormányzati rendelet, 9/2010. (V.26.) önkormányzati rendelet, 18/2010. 

(XII.16.) önkormányzati rendelet, 3/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet, 11/2011. 

(IX.13.) önkormányzati rendelet 2/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 

 

  Kovács György      dr. Sátor Vera  

  polgármester               jegyző 

 

 

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK: 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

 

Nagydorog, 2015. február 13. 

 

dr. Sátor Vera 

jegyző



 

1. melléklet  

az 1/2015 (II. 13.) önkormányzati rendelethez 

 

JÖVEDELEM ÉS VAGYONNYILATKOZAT 

 

A. Személyi adatok: 

 

Az ellátást igénylő: 

neve: .............................................................................................................................................  

születési neve:  .............................................................................................................................  

születési ideje: ..............................................................................................................................  

 

Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe:  .....................................................................  

Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe:. .........................................................................  

Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve és lakcíme: ...................  

 ......................................................................................................................................................  

Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók: 

   név       szül.idő 

házas vagy élettárs: .......................................................................................................................  

a)  ..................................................................................................................................................  

b)  ..................................................................................................................................................  

c)  ..................................................................................................................................................  

d) ...................................................................................................................................................  

 

B. Vagyonnyilatkozat: 

I. Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): 

 

címe:.................................................................. becsült forgalmi érték: ....................……...Ft 

 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): 

 

címe:.................................................................... 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:..............................................…………….. becsült forgalmi érték: .............................Ft 

 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): 

megnevezése: ................................................................................................................………. 

címe: .................................................................... becsült forgalmi érték: ........……...........Ft 

 

II. Egyéb vagyontárgyak 

1. Gépjármű: 

a./ személygépkocsi: 

......................................….típus ............ szerzés ideje ...………..........becsült forgalmi érték 

 

b./ tehergépjármű, autóbusz, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz: 



......................................….típus ........... szerzés ideje ...……...……   .becsült forgalmi érték 

(rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni) 

 

C. Jövedelemnyilatkozat                                                                                                            
         Forintban  

 

A jövedelem típusai 

                      

Kérelmez

ő 

jövedelm

e 

Házastárs

a 

(élettársa) 

jövedelm

e 

Közeli hozzátartozók jövedelme  

Összesen a. b. c. d. e. 

1. A munkaviszonyból, 

munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem és 

táppénz 

        

2. Társas és egyéni  

vállalkozásból  származó 

jövedelem 

        

3. Ingatlan, ingó 

vagyontárgyak 

értékesítéséből, vagyoni 

értékű jog átruházásából 

származó jövedelem 

        

4. Nyugellátás, egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 

        

5. A gyermek ellátásához 

és gondozásához 

kapcsolódó támogatások 

(GYED, GYES, GYET, 

családi pótlék, 

gyermektartásdíj stb.) 

        

6. Önkormányzat és 

munkaügyi szervek által 

folyósított rendszeres 

pénzbeli ellátás 

(munkanélküli járadék, 

rendszeres szoc.segély,  

jöv.pótló támogatások, 

stb.) 

        

7. Föld bérbeadásából 

származó jövedelem 

        

8. Egyéb (pl.: ösztöndíj, 

értékpapírból származó 

jövedelem, kis összegű 

kifizetések stb.) 

        

9. A család havi nettó 

jövedelme összesen: 

        

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ________________________ Ft/hó. 

 



Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok 

valódiságát a határkör gyakorlója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény (továbbiakban szt.) 10. § (7) bekezdése alapján az állami adóhatóság útján 

ellenőrizheti, valamint az szt. 24. § (3) bekezdése alapján adatot kérhet a polgárok személyi 

adatait és lakcímét nyilvántartó szervtől, a közúti közlekedési nyilvántartást vezető, valamint 

az ingatlanügyi hatóságtól. 

 

Dátum: _________________________ 

 

                                                                                     

_____________________________________ 

 Az ellátást igénylő v. törvényes képviselőjének aláírása 

 

 

_____________________________________ 

cselekvőképes hozzátartozók aláírása 



 

2. melléklet  

az 1/2015 (II.13.) önkormányzati rendelethez 

KÉRELEM 

települési lakásfenntartási támogatás megállapítására 

1. Személyi adatok 

A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

Neve: 

......................................................................................................................................... 

Születési neve: 

...................................................................................................................................... 

Anyja neve: 

......................................................................................................................................... 

Születés helye, ideje (év, hó, nap): 

..................................................................................................... 

Lakóhelye: 

......................................................................................................................................... 

Tartózkodási helye: 

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: 

……………………………………………………………... 

Állampolgársága: 

................................................................................................................................. 

Telefonszám (nem kötelező megadni): 

............................................................................................. 

 Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ..................... fő. 

2. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai 

   A  B  C  D 

   Név 

(születési név) 

 Születési helye, ideje 

(év, hó, nap) 
 Anyja neve 

 

Társadalombiztosítási 

Azonosító 

Jele 

 1.   

 

      

 2.   

 

      

 3.   

 

      

 4.   

 

      

 5.   

 

      



3. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok): 

 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

 

Kérelmemhez a jövedelem és vagyonnyilatkozatot csatolom. A 3 pontban feltüntetett 

kiadások igazolására mellékelem (a kérelem benyújtásával egyidejűleg bemutatom) az 

alábbiakat:* 

- elektromos áram 3 hónapnál nem régebbi eredeti számla,  

- vízszolgáltatás 3 hónapnál nem régebbi eredeti számla,  

- csatornaszolgáltatás 3 hónapnál nem régebbi eredeti számla, 

- gázszolgáltatás 3 hónapnál nem régebbi eredeti számla,  

- tüzelőanyag 3 hónapnál nem régebbi eredeti számla,  

- hatályos kölcsönszerződés.  

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

 

Nagydorog,  ............................................... 

 

 

 

 ...................................................................  .................................................................. 

 kérelmező aláírása  a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 

*A megfelelő aláhúzandó.



 

3. melléklet  

az 1/2015 (II.13.) önkormányzati rendelethez 

KÉRELEM 

rendkívüli települési támogatás megállapítására 

I. Személyi adatok 

Kérelmező adatai: 

Kérelmező neve:___________________________ 

Születési neve:________________________          

Születési helye:_____________________________  

Születési ideje: ________ év __________hónap __nap 

Anyja neve:__________________________  

Kérelmező családi állapota: ___________________ 

Lakóhelye:_________________________________________________________________ 

Tartózkodási helye és a bejelentkezés időpontja: 

_________________________________________ 

Telefon (nem kötelező megadni):_______________   

E-mail (nem kötelező megadni): _____________________________ 
 

II. Jövedelmi adatok 

 

Lásd a mellékelt jövedelemnyilatkozatban foglaltakat. 
 

 

III. A kérelem részletes indokolása 
 

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

 

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

. 

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

 

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

 

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

 

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

 

Kérelmem kedvező elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok.  

 

Nagydorog, ……………………. 

                                                                                           ..................................................... 

                                                                                                           kérelmező aláírása 
 


