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Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

4/2011. (VI.21.) önkormányzati rendelete  

az egyes szociális ellátásokról 

/Egységes szerkezetben/ 

 

(módosította a 7/2011.(VII.21.) önkormányzati rendelet, 9/2011.(IX.29.) önkormányzati 

rendelet, a 3/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet, a 13/2013. (XII.18.) önkormányzati 

rendelet, a 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelet, 1/2016.(I.28.) önkormányzati rendelet) 

 

Fajsz község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, 16 § (1) és 18. § (1) bekezdéseiben, valamint a szociális 

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

bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 37/A. § (3) 

bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 43/B. §-ában, 50. § (3) bekezdésében, 62. § (2) 

bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) és e) pontjaiban meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el:  

 

I. Fejezet 

 
 

Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
1
 

 

1.§ (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez az önkormányzat települési 

támogatást nyújt (továbbiakban: lakhatási támogatás) annak a kérelmezőnek, akinek a háztartásában az 

egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-át nem 

haladja meg, lakásfenntartási támogatásban nem részesül és a háztartás egyik tagjának sincs vagyona. 

A lakhatási támogatás a kérelem beérkezése hónapjának 1. napjától  - 1 éves időtartamra-   állapítható 

meg. Egy ingatlan kiadásaira csak egy személy nyújthat be kérelmet. 

(2)A lakhatási támogatásról első fokon a jegyző dönt. 

(3)A lakhatási támogatás a jogosult közüzemi kiadásának kiegészítésére fordítható, melynek összege 

az öregségi nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén 4000 Ft/hó, azt meghaladó 

esetben 2500 Ft/hó összegben természetbeni támogatásként kerül átutalásra a szolgáltatónak. E 

rendelet alkalmazásában közüzemi kiadás: villanyáram, gázfogyasztás, szemétszállítás kiadása. 

2.§ (1)A Képviselő-testület a lakhatási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként előírja, hogy a 

kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására 

vonatkozó alábbi feltételeket teljesítse: 

a) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, a telken  

kívüli határos terület, járda tisztán tartása, 

b) az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása, 

c) a kérelmező lakásának tisztaságát biztosítsa, hulladékot ne halmozzon fel 

d) kertje az évszaknak megfelelően gazmentesített legyen 

d) a kérelmező által lakott ingatlan használatához igazodóan megfelelő, higiéniai szempontból 

megfelelő illemhely legyen kialakítva, 

e) az ingatlanon az esetlegesen előforduló rágcsálók irtása megtörténjen 

d) az ingatlan lehatárolt legyen, hogy egyértelműen megállapítható legyen az igénylő által lakott 

ingatlan lakókörnyezetének tisztasága. 
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(2) A kérelmező, vagy ellátás jogosultja (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének teljesítését 

az önkormányzat hivatalának két ügyintézője szemle megtartásával a megállapítást megelőzően 

ellenőrzi. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az ellátás folyósítása alatt a szemle bármikor 

megismételhető. 

 (3) A szemlén tapasztaltakat a rendelet 2. melléklete szerinti jegyzőkönyvi formanyomtatványban kell 

rögzíteni. A nem megfelelő körülmények elhárítására az ellátást igénybe vevőnek legalább 5 napos 

határidőt, a telek lehatárolásával kapcsolatban 20 napos határidőt kell a szemlén meghatározni, s a 

második szemlén tapasztalt állapotokat újabb jegyzőkönyvben kell rögzíteni.  

(4) Amennyiben a második szemlén készült jegyzőkönyvben megállapításra kerül, hogy a 

hiányosságok továbbra is fennállnak, a támogatás a jegyzőkönyv kelte hónapjának utolsó napjával 

megszüntetésre kerül.  

3.§(1) A jogosult –vagy hozzátartozója- 15 napon belül köteles a jegyzőnél bejelenteni, ha 

megváltozott körülményei miatt a megállapított ellátásra már nem jogosult. A jegyző ez esetben a 

következő hónaptól az ellátást megszünteti. 

 (2)A kérelmező az 1. melléklet szerinti kérelemnyomtatványon nyújtja be igényét, mely a természetes 

azonosító adatokat tartalmazza, mellékelni a kell az 1993. évi III. törvényben szabályozottak szerinti 

vagyon- és jövedelemnyilatkozatot valamint csatolni szükséges a közüzemi szolgáltató 

számlarészletezőjét. A kérelemhez kapcsolódó tájékoztató a Fajszi Közös Önkormányzati Hivatalban 

vehető át.  

 (3)E § alkalmazásában 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. 

Ha a háztartás 

a (6) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági 

támogatásban részesül, vagy 

b) (6) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot 

folyósítanak, 

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

(4) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - 

él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

4.§ (1) Gyógyszerköltségeinek enyhítésére települési támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult 

személy, akinek családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 % - át, egyedül élő esetén 200 %-át. 

( 2 ) A magas gyógyszerköltségre tekintettel kért települési támogatás nem állapítható meg annak, 

aki alanyi vagy normatív jogcímen közgyógyellátásra jogosult. 

( 3 ) Gyógyszerköltségre tekintettel kért települési támogatás személyenként évente 2 alkalommal 

adható, melynek összege alkalmanként nem haladhatja meg az igazolt gyógyszer költség 50 %-át, és 

legfeljebb alkalmanként 10.000.-10.000.- Ft.  

( 4 ) A jogosultság megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazoláson túl, a havi 

 gyógyszerszükségletet tanúsító házi orvosi igazolást, ha a gyógyszerköltséget ez nem tartalmazza, 

akkor a gyógyszertár igazolását a gyógyszerek értékéről. 

 

 

II. Fejezet 

 

Rendkívüli települési támogatás
2
 

 

5. § (1) Az önkormányzat kérelemre, vagy hivatalból az 1993.évi III. törvény 45.§ (4) –ben 

szabályozott rászorultsági esetekben természetben és pénzben is nyújtható rendkívüli települési 

                                                 
2
 beiktatta a 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015.március 1-től 



3 

 

támogatást biztosít. Rendkívüli települési támogatás pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem 

minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. 

(2) A rendkívüli települési támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező háztartásában az egy főre 

számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülálló 

esetén annak 150 %-át nem haladja meg.  

(3) Az (2) bekezdésben rögzített feltételektől eltérően súlyos betegség és elemi kár esetén az anyagi 

terhek enyhítésére rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak az igénylőnek, akinek 

háztartásában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum két-és félszeresét nem haladja 

meg. 

(4) A (2) bekezdésben rögzített feltételektől eltérően rendkívüli települési támogatás kamatmentes 

kölcsön formájában is nyújtható annak a személynek, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem 

a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg és súlyos betegség, haláleset, 

vagy elemi kár körülmény veszélyezteti a családban élők megélhetését, közszolgáltatások 

igénybevételét. A kamatmentes kölcsön egy éven belül a hatáskör gyakorlója által meghatározott 

rendszerességgel, és időszakonként térítendő vissza, a kölcsön összege a 40.000 Ft-ot nem haladhatja 

meg. Amely igénylő a kamatmentes kölcsön visszafizetésével hátralékos lesz, további rendkívüli 

települési támogatásra nem jogosult. 

 (5) A (2) bekezdésben rögzített feltételektől eltérően hozzátartozó eltemettetése miatt temetési 

rendkívüli települési támogatást a temetést követő 15 napon belül az igényelhet, akinek háztartásában 

az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg és 

akinek a temetéssel összefüggő kiadásai a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 

másfélszeresét nem haladja meg. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a Képviselő-

testület 

a) koporsós temetés esetén   150.000,- Ft-ban, 

b) hamvasztásos temetés esetén   120.000,- Ft-ban, 

c) házi halott elszállításának költségét  12.000,- Ft-ban 

 állapítja meg. 

(6) A települési rendkívüli temetési támogatás összege kérelmenként 20.000,- Ft, mely a Fajszi Közös 

Önkormányzati Hivatal Pénztárából vehető fel. 

6. § (1) A rendkívüli települési támogatási kérelmeket a Fajszi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell 

a 3. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon benyújtani. A kérelemhez csatolni kell: 

a/ az igénylő és a vele egy háztartásban élők rendszeres havi jövedelméről szóló igazolást, vagy 

jövedelemmel nem rendelkező kérelmező esetén a család jövedelmi viszonyait tartalmazó 

nyilatkozatot, 

b/ rendkívüli helyzetre (elemi kár, válsághelyzet), súlyos betegségre való hivatkozás esetén az erre 

utaló bizonyítékokat 

c/ haláleset miatt igényelt rendkívüli települési támogatás esetén a haláleset és a temetési kiadások 

igazolása 

(2) A kérelmet, annak beérkezését követő 15 napon belül az első fokon eljáró szerv bírálja el. A 

rendkívüli települési támogatás az abban részesülő akadályoztatása esetén kivételesen átutalással is 

folyósítható.  

(3) A rendkívüli települési támogatás megállapítása első fokon a Fajsz község Polgármesterének 

hatásköre. A hatáskör gyakorlója fenntartja magának a jogot, hogy a rendkívüli települési támogatás 

felhasználását bármikor ellenőrizze. 

 

Iskolakezdési támogatás
3
  

 

7. § (1) Az önkormányzat iskolakezdési támogatásban részesíti az alapfokú és középiskolai 

oktatásban részesülő tanulókat, függetlenül a családok jövedelmi viszonyaitól. 

2) A támogatás tanszerekre fordítható, melyet első fokon Fajsz község Polgármestere állapít meg. 

(3) Az iskolakezdési támogatási kérelmeket a tanuló törvényes képviselőjének az 4. sz. melléklet 

szerinti formanyomtatványon kell benyújtani augusztus 1. és szeptember 30. között, és csatolni kell 

az intézmény igazolását a tanulói jogviszonyról. 
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(4) Az iskolakezdési támogatás összege tanulónként 5.000.- Ft 
 

8 .§
4
 

Temetési segély 

 

9.§
5
 

Szociális kölcsön  

 

III. Fejezet 

 

Természetben nyújtott ellátások 

 

10. §  (1 ) Az önkormányzat a szociálisan rászorult háztartások részére a háztartás tagjai 

által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez- különösen a 

tüzelőanyag költségeihez nyújt támogatást. 

( 2 )  Az (l) bekezdésben foglalt települési támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, 

akinek a családjában az 1 főre számított havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.  

( 3 ) A tüzelőanyag költségeihez nyújtott hozzájárulást az önkormányzat természetben 

nyújtja- egy fűtési szezonban november hónaptól- április hónapig legfeljebb – 2 

alkalommal – 3 - 3 mázsa  tűzifa formájában.  

( 4 )  A tűzifa költségeihez nyújtott hozzájárulási kérelmet év közben folyamatosan lehet 

benyújtani. 

( 5 )  Azok a kérelmezők , akik szociális tűzifa juttatásban is részesülnek  és a havi 

jövedelmük a (2) bek. szerinti jövedelemhatárt nem haladják meg, önkormányzati 

természetben jutatott tűzifát egy fűtési szezonban 1 alkalommal igényelhetnek.  

 

  

                                                                      11. §
6
 

 

IV. Fejezet 

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

12. §  

 

 

(1) Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások közül az étkezést 

és a házi segítségnyújtást biztosítja. 

 

(2) Az étkezés keretében az Szt. 62. § (1) bekezdésében megjelölt szociálisan rászorultaknak a 

legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni. 

 

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában azt a személyt kell szociálisan rászorultnak tekinteni 

a)  kora alapján:  

aa) aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, 
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ab) aki nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesül, 

b) egészségi állapota alapján:  

ba) aki legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, 

 

bb) aki mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt 

önmaga ellátásáról - részben vagy egészen - nem képes gondoskodni, 

c) fogyatékosság alapján:  

ca) aki fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 

XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül, 

 

cb) aki saját jogán magasabb összegű családi pótlékban részesül, 

d) pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége alapján:  

aki fekvőbeteg- gyógyintézeti kezelést nem igényel, de önmaga ellátására csupán 

részben képes. 

 

(4) Az étkeztetés – kérelemre - a jogosult által megjelölt igénybevétel helyére történő 

szállítással történik.  

 

 

13. § 

 

 

(1) A házi segítségnyújtás keretében az önkormányzat szolgáltatást igénybe vevő személy 

saját lakókörnyezetében biztosítja az Szt. 63. §-ában foglalt ellátást. 

 

(2) A házi segítségnyújtás keretén belül térítésmentes szolgáltatások köre 

a) étel kiszállítás 

b) gyógyszer, gyógyászati segédeszközök felíratása a háziorvosi rendelőben, valamint a 

gyógyszer kiváltása, 

c) bevásárlás, 

d) szociális ellátáshoz való hozzájutás segítése, szükség esetén bentlakásos szociális 

intézménybe történő beköltözés segítése. 

 

 

(3) A (2) bekezdésben megjelölt ellátásokon felül személyi térítési díj ellenében igénybe 

vehető – kérelem és megállapodás alapján megállapítható – további ellátás 

a) közreműködés az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában, 

b) közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében.  

 

(4)  A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően – az Szt. 68/A. § (4) bekezdése, 

kivételével – vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján a 

jegyző kezdeményezi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. 

 

 

14. § 
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(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítására irányuló kérelmet a 

polgármesteri hivatalban külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon lehet 

benyújtani. 

 

(2) Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás biztosításáról a polgármester határozattal dönt. 

 

(3) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az önkormányzat az ellátást igénylővel 

megállapodást köt, mely tartalmazza: 

a) az ellátás időtartamát 

b) a biztosított szolgáltatások forrását, módját, körét, 

c) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat. 

 

 

15. § 

 

 

(1)
7
 Az önkormányzat külön eljárás nélkül köteles azonnali személyes gondoskodást nyújtó 

ellátást biztosítani annak a kérelmezőnek, akinek életét, egészségét, testi épségét az e 

rendeletben foglalt személyes gondoskodást nyújtó ellátások hiánya veszélyezteti. 

 

(2) Külön eljárás keretében biztosított ellátás esetén az Szt.-ben és e rendeletben 

meghatározott, az ellátás megállapításához szükséges kérelem formanyomtatványt, a 

jövedelmi és egyéb igazolásokat az ellátás biztosításától számított 15 napon belül kell 

előterjeszteni, illetve beszerezni. Ezen esetekben az intézkedésre rá kell vezetni a külön 

eljárás tényét és annak indokait. 

 

 

16. § 

 

 

(1) Meg kell szüntetni a személyes gondoskodást nyújtó ellátást annak az ellátottnak 

a) aki a gondozását ellátó személyt gondozási tevékenysége ellátásában akadályozza, 

b) aki fizetési felszólítást követően, az abban megjelölt határidőig sem tesz eleget térítési díj 

fizetési kötelezettségének. 

 

(2)  az ellátás megszüntetésének időpontja az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt esetben az 

akadályozást követő nap, az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben az 

eredménytelen fizetési felszólítás közlésétől számított 15. nap. 

 

(3) Az ellátás megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezheti. A 

jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján a polgármester az ellátást 

megszünteti. Ezen esetben az ellátás a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek 

hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg. 

 

(4) A polgármester az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető 

panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel 

a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől 

számított öt munkanapon belül a képviselő- testülethez fordulhat. Ilyen esetben az ellátást 

                                                 
7
 9/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelettel megállapított szöveg, hatályos 2011. október 1. 
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változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a képviselő-testület, illetve a 

bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.  

 

 

17. § 

 

Térítési díj 

 

 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért – az e rendelet 15. § (2) bekezdésében 

meghatározott térítésmentes ellátások köre kivételével – térítési díjat (továbbiakban: 

térítési díj) kell fizetni. 

 

(2) A térítési díjat a képviselő-testület évente egyszer – a rendelet mellékletében foglaltak 

szerint – állapítja meg.  

 

(3) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegéről az önkormányzat az ellátás 

igénybevételét megelőzően írásban értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet. 

 

(4)  Ha a jogosult a térítési díj összegét vitatja és annak csökkentését, illetve elengedését kéri, 

az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az önkormányzathoz fordulhat. 

Ebben az esetben a polgármester dönt a térítési díj összegéről, vagy annak elengedéséről. 

 

(5) A térítési díjat az igénybevétel napjától havonta előre a tárgyhónapot megelőző hónap 15. 

napjáig kell megfizetni. 

 

(6) Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult szüneteltetni kívánja, az az 

önkormányzatnak legalább két munkanappal a szüneteltetést megelőzően írásban be kell 

jelenteni. A kötelezett erre az időre mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége 

alól. 

 

 

V. Fejezet 

 

Eljárási rendelkezések 

 

18. § 

 

 

(1) Jövedelemigazolásra elfogadható okmány, vagy annak hiteles másolata, különösen: 

munkáltató által kiállított átlagkereset igazolás, fizetési jegyzék, postai feladóvevény, 

nyugdíjszelvény és a nyugdíjas igazolvány vagy nyugdíjszelvény és a nyugdíjösszesítő, 

pénzintézeti igazolás, ellátást folyósító szerv határozata. 

 

(2) Kiadások igazolására elfogadható okmány vagy annak hiteles másolata, különösen: 

közüzemi díj igazolására a szolgáltató által kiállított számla, a közüzemi számla 

befizetését igazoló csekkszelvény vagy átutalásról szóló pénzintézeti igazolás, albérleti díj 

igazolására albérleti szerződés vagy a szállásadó írásbeli nyilatkozata, közös költség 

összegének a bizonyítására a közös képviselő igazolása, a gyermektartásdíj összegének 
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igazolására a jogosult nyilatkozata, gyógyszerköltség bizonyítására a gyógyszertár által 

kiállított igazolás a gyógyszerköltségről. 

 

(3)  Ha a szükséges okmányok, igazolások nem állnak rendelkezésre és azok beszerzése 

nehézségekbe ütközik, illetve hosszabb időt vesz igénybe, vagy életveszéllyel vagy súlyos 

kárral fenyegető helyzet során az ügy azonnali intézkedést igényel, elfogadható a kért 

adatokra vonatkozóan a kérelmező írásban tett nyilatkozata. Ebben az esetben az irányadó 

időszakra forrásként és személyenként kell a nyilatkozatokat megtenni. 

 

(4) A (3) bekezdésben foglalt esetben a határozathozatalt követő 8 napon belül intézkedni kell 

a szükséges igazolások 15 napon belüli becsatolása iránt, vagy 15 napon belül 

ellenőrzéssel kell meggyőződni a nyilatkozatok valódiságáról. 

 

(5) Jövedelemmel nem rendelkező kérelmező esetében szükséges a Munkaügyi Központtal 

való együttműködés tényének igazolása, az illetékes Munkaügyi Kirendeltség által kiadott 

hatósági bizonyítvánnyal. 

 

(6) A kérelmező vagyoni, szociális és lakhatási körülményeinek tisztázása érdekében 

helyszíni szemle tartható és környezettanulmány készítése rendelhető el. Nem kell 

környezettanulmányt készíteni, amennyiben a kérelmező életkörülményeit, a kérelem 

beadását megelőző egy éven belül környezettanulmány készítésével megvizsgálták, és az 

azokban történt lényeges változásra semmilyen körülmény nem utal. Az ápolási díjra, 

valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra irányuló kérelem esetében a 

polgármesteri hivatal minden esetben környezettanulmányt készít. 

 

(7) A megállapított ellátások felülvizsgálatához szükséges okiratokat a jogosultnak a 

támogatást a megállapító határozatban foglaltak szerint, külön felhívás nélkül kell 

benyújtania. Az okiratok benyújtására vonatkozó határidő elmulasztása a folyósítás 

megszüntetését vonja maga után, ismételt folyósításra csak újabb kérelem benyújtása 

alapján kerülhet sor.  

 

 

19. § 

 

 

A ténymegállapítás napjától meg kell szüntetni a rendszeres ellátás folyósítását: 

a) ha az ellátásban részesülő szándékosan valótlan adatot közölt, vagy olyan körülményt 

hallgatott el, amely figyelembevételével nem lett volna jogosult a támogatásra, 

b) ha az ellátásban részesülő nem tett eleget az Szt. 9. §-ában meghatározott értesítési 

kötelezettségének, 

c) ha a jogosultság feltételei megszűntek, illetve megváltoztak. 

 

20. § 

 

 

(1) Az e rendeletben szabályozott, a képviselő-testület és a jegyző által megállapított ellátások 

kiutalásáról, biztosításáról a polgármesteri hivatal gondoskodik.  
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(2)
8
  

(3) A (2) bekezdésben nem szereplő és a természetben nyújtott ellátásokat – a döntés eltérő 

rendelkezése hiányában, a polgármesteri hivatal a döntést követő 15 napon belül 

biztosítja. 

 

(4) Az e rendeletben szabályozott ellátásokat a képviselő- testület, illetve a jegyző kérelemre, 

vagy hivatalból állapítja meg. 

 

 

21. §
9
 

 

Záró rendelkezések 

 

22. § 

 

(1) Jelen rendelet 2016. február 1. napján lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Fajsz Községi Önkormányzat Képviselő- 

testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások szabályozásáról szóló 6/2010. 

(XII. 16.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. 

 

Fajsz, 2016. január 19. 

 

 

 

 

     Berta Zsolt                                                                     Dr. Mátéka Gyöngyi   

               polgármester                                                                                  jegyző  

 

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került:  

 

        2016. február 1.-én 

 

                Dr. Mátéka Gyöngyi 

                                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 hatályon kívül helyezte a 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015.március 1-től 

9
 hatályon kívül helyezte a 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016 február 1. - től  
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4/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

 

KÉRELEM 

települési támogatás lakhatással kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 

1. Személyi adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1. Neve: 

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

 

       1.1.2. Születési neve: 

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

 

1.1.3. Anyja neve: 

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

 

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): 

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

 

1.1.5. Lakóhelye:                 irányítószám 

............................................................................. település 

 

............................... ..utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... 

emelet, ajtó 

 

1.1.6. Tartózkodási helye:                irányítószám .............................................................. 

település 

 

................................ utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ..... .......... 

emelet, ajtó 

 

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele 

:……………………………………………………….. 

 

 1.1.8. Állampolgársága: 

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

 

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): 

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

 

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): 

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

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 

1.2.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 

1.2.2.□ EU kék kártyával rendelkező, vagy 

1.2.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy 

1.2.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan. 
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1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő. 

1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

 

Név 

(születési név) 

Születési helye, ideje 

(év, hó, nap) 

Anyja neve Társadalombiztosítási 

Azonosító 

Jele 

    

    

    

    

    

    

  1.5. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban 

feltüntetett tagjai között van olyan személy: 

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. 

       2. Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme 

forintban:  

A jövedelem típusa Kérelmező Kérelmezővel közös háztartásban élő személyek 

Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási 

jogviszonyból származó: 

ebből:közfoglalkoztatásból 

származó: 
 

        

Társas és egyéni 

vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből 

származó 

        

Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

        

Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

        

Önkormányzat, járási hivatal 

és munkaügyi szervek által 

folyósított ellátások 

        

Egyéb jövedelem         

Összes jövedelem         

3. A lakásban tartózkodás jogcíme: ................................................................. 
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      4.2. A lakhatással kapcsolatos támogatást : DÉMÁSZ*    (áram) - GDF SUEZ* (gáz)-   

Hulladékszállítási díjjal* kapcsolatos közüzemi számlámra kérem utalni. (megfelelő 

aláhúzandó) 

4.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész 

aláhúzandó), 

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

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

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése 

alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

Dátum: ............................................... 

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

                           kérelmező 

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

 

………………………………………….. 

 

…………………………………………. 

közös háztartásban élő 

nagykorú hozzátartozók aláírása       

 

  

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási 

hellyel is rendelkezik. 

 

 

A KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL az alábbi iratokat: 

-   az Ön, valamint az Önnek közös háztartásában élő személyek a kérelem benyújtását 

megelőző hónap   nettó jövedelméről szóló igazolás. A jövedelmekről a típusának 

megfelelő igazolást, vagy annak fénymásolatát (év elején kiküldött nyugdíjösszesítő, 

valamint az utolsó havi nyugdíjszelvény, munkáltatói kereseti igazolás, tartásdíj összegét 

igazoló csekkszelvény vagy bankszámlakivonat stb.) kérjük csatolni,  

-   amennyiben nyugellátását, jövedelmét letiltás terheli, a letiltás jogcímét, és összegét 

igazolni kell, 

-   vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt 

szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló könyvelői igazolást, 

- 18. életévet betöltött tanulói, vagy hallgatói jogviszonyban álló gyermeke iskolalátogatási 

igazolását, és jövedelemnyilatkozatát 

- tanulói jogviszonyban, vagy munkaviszonyban nem álló családtagja nyilatkozatát arról, 

hogy jövedelemmel rendelkezik-e vagy sem, 

- házasság felbontása esetén a válóperi és gyermek elhelyezési bírósági határozatot, 

- az albérlet esetén az albérleti szerződést csatolni kell, 

- a lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolása tulajdoni lap (nem 

hiteles), vagy adás-vételi szerződés bemutatásával történhet, amennyiben nem áll 

rendelkezésre a kérelmező nyilatkozata is elfogadható 
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- azon szolgáltató által kiadott közüzemi számlarészletezőjének másolatát, ahová a 

megállapított támogatás folyósítását kéri 

- amennyiben a lakott lakáson kívül egyéb ingatlantulajdonnal rendelkezik, amely 

haszonélvezeti joggal terhelt, akkor annak igazolása tulajdoni lappal 

- amennyiben gépjárművel rendelkezik, de azt mozgáskorlátozottságra tekintettel 

tartják fenn, akkor a mozgáskorlátozottságról szóló igazolást  

-   A kérelmező és a vele közös háztartásban lakók közül a vagyonnal rendelkező 

személyek vagyonnyilatkozatát. 

 

 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a lakcímen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkezőkről a szociális osztály a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban 

adategyeztetést végez, ezért kérjük, hogy a lakcímen bejelentett lakóhellyel, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező összes személyt tüntessék fel.  

 

…………………………………………………………………………………………………

….. 

 

 

Vagyonnyilatkozat 

/kérelmező részéről kötelező, a többieknél csak abban az esetben, ha rendelkeznek 

vagyonnal/ 

 

Neve: 

………………………………………………………………………………………… 

Születési neve:   

……………………………………………………………………………… Anyja neve: 

…………………………………………………………………………………… Születési 

hely, év, hó, nap: ………………………………………………………………… 

Lakóhely:…………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási hely: 

…………………………………………………………………………….. 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:  

……………………………………………………… 

 

A. 

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

........................................város/község........................................................ út/utca .............. 

hsz. alapterülete: ........... m
2
, 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: 
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........... m
2
, 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:  ...........  m
2
, tulajdoni  hányad:  .................,  a  szerzés  

ideje: 

................ év 

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft 

 
4.  Termőföldtulajdon   (vagy   állandó   használat):   megnevezése:   ..........................   

címe: 

........................................ város/község .............................. út/utca ....................

 hsz. alapterülete: ........... m
2
, tulajdoni hányad: ...................., a 

szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft 

 
II. Egyéb 

vagyontárgyak 

Gépjármű: 

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. 

rendszám a szerzés ideje: ............................................................. 

Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft 

b) tehergépjármű, autóbusz: ................................ típus ..................... 

rendszám a szerzés ideje: ................................................................. 

Becsült forgalmi érték:** ............................................ Ft 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a 

nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 

felhasználásához, kezeléséhez. 

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

nap 

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

.... aláírás 
 
 
 

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell 
feltüntetni. 

** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 

 

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

 

 

 

 

Jövedelemmel nem rendelkező kérelmező, hozzátartozó, vagy nagykorú nappali  

tagozaton tanulmányokat folytató családtag tölti ki. 
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JÖVEDELMENYILATKOZAT 

 

Név: ………………………………………………..., születési 

név:………………………………………….. 

 

Szül. hely, idő: …………………………………….  Anyja 

neve:…………………………………………… 

 

Sükösd, ……………………………………….. sz. alatti lakos kijelentem, hogy rendszeres 

jövedelemmel (munkaviszonyból, vállalkozói jogviszonyból, mezőgazdasági őstermelői 

tevékenységből, megbízási tevékenységből származó bevétel) nem rendelkezem. 

 

Rendszeres pénzellátásban (táppénz, GYED,GYES, öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, 

özvegyi nyugdíj,  árvaellátás, baleseti táppénz, rendszeres szociális járadék (50%), 

…………………stb.)  

                               nem részesülök* 

                               részesülök*,  megnevezése:…………………………………………. 

         összege:…………………………………..Ft 

 

 

Fajsz, 20……………………………………… 

 

 

            

   …………………………………………….. 

           aláírás 

 

* a megfelelő rész aláhúzandó 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete 

 

Jegyzőkönyv 
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Készült 20…… év………………. hó …………….. napján Fajszon a ………………………u. 

………sz. lakóházban, melyben életvitelszerűen él ……………………………………, aki 

települési támogatás keretében lakhatási támogatási kérelmet terjesztett elő.. 

Jelen vannak: 

…………………………………………. Ügyfél (kérelmező) 

………………………………………….ügyintéző, …………………………………………. 

ügyintéző Fajszi Közös önkormányzati Hivatal dolgozói.(továbbiakban: ügyintézők) 

A jelenlévő ügyintézők ismertetik az ügyféllel, hogy a mai szemlére Fajszi Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének utasítása alapján kerül sor a Fajsz Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelet 2.§- ban 

foglalt ügyféli kötelezettségeinek ellenőrzésére. Az ügyintézők megszemlélik a lakás és 

környezetének állapotát, s erről az alábbiakat állapítja meg: 

 

a) Lakás belső helyiségeinek tisztasága, higiénikus állapota: megfelelő/nem megfelelő 

b) Padozat tisztasága: megfelelő/nem megfelelő 

c) Falak tisztasága: megfelelő/nem megfelelő 

d) Textíliák (szőnyeg, függöny, ruházat) tisztasága: megfelelő/ nem megfelelő 

e) Ablakok, ajtók tisztasága: megfelelő/nem megfelelő 

f) Udvar, kert rendezett, gazmentes: megfelelő/nem megfelelő 

g) Felhalmozott szemét eltakarítva: megfelelő/nem megfelelő 

h) Járda síkosság-mentesített: megfelelő/ nem megfelelő 

i) Illemhely zárható, tiszta: megfelelő/nem megfelelő 

j) Szükséges rágcsálóirtás megtörténik: megfelelő/nem megfelelő 

k) Az ingatlan telekhatár-jelöléssel rendelkezik/nem rendelkezik. 

 

 

 

 

 

Az ügyintézők megállapítják, hogy a helyi rendeletben előírtak teljesítve vannak/ nincsenek 

teljesítve.  

A követelmények teljesítésére felhívták az ügyfél figyelmét: az állapot rendezésére ….... nap 

áll rendelkezésre, melyet követően a bizottság újabb szemlét tart, erről most szóban értesíti az 

ügyfelet, aki ezt tudomásul veszi. (ha nem releváns, áthúzni) 

 

 

 

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

Ügyfél     Ügyintéző   Ügyintéző 

4/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 
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KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 

megállapításához 

 

 

 

I. Az igénylő adatai: 

1./ Kérelmező neve /születési név is / _________________________________________________ _ 

 

__________________________________________________________________________________ 

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ 
 

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: __________________________________________ 

Születési helye: ____________________________ Anyja neve:_______________________________ 

Születési idő: 19 _____ év _________________ hónap ________ nap 

Nyugdíjas esetén nyugdíjas törzsszáma: _______________________________________  

2. / Állampolgársága : magyar, …………………….(bevándorlási, letelepedési engedéllyel 

rendelkező hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert Státuszt elismerő határozat 

száma:_______________________________   

( a megfelelő rész aláhúzandó) 

3. / Családi állapota: 

egyedülálló (hajadon, nőtlen), - házastársával / élettársával lakik együtt, - házastársától külön élő, - 

elvált, - özvegy 

(a megfelelő rész aláhúzandó) 

4. / Lakóhely: _____________________________________ helység 

 

 ___________________________________ utca ________ sz _________ em. ______ ajtó 

 

 

Tartózkodási hely: _______________________________________ helység 

 

 ___________________________________ utca ________ sz. ________ em. ______ ajtó 

 

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek  

( a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

5./A kérelem benyújtásának időpontjában a rendkívüli települési támogatást kérővel közös 

háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai: 

A kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása 
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   Név    anyja        rokonsági   születési  TAJ szám 

 (leánykori is)   neve           fok   hely, idő 

 

a)…………....................................................................................................................................... 

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

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

d)……………………………………………………………………………………………………………………. 

 család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt 

lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége. 

közeli hozzátartozó: 

a) a házastárs, az élettárs, 

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 

rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 

rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt 

gyermek, 

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér 

szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően 

is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), 

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő 

házastársa vagy élettársa; 

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

közössége.) 

 

 

II. A rendkívüli települési támogatás megállapítását (megfelelő aláhúzandó. Egyidejűleg csak egy 

forma jelölhető meg. ) 

a) eseti gyógyszer kiadás mérsékléséhez, ( betegséghez…..) 

b) közeli hozzátartozó haláleseténél temetési támogatás  

c) elemi kár elhárításához 

d) a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítség, iskoláztatás, nevelésbe vett gyermekkel 

kapcsolattartás a családba való visszakerülés elősegítése, válsághelyzetben lévő várandós anya 

gyermekének megtartásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez
10

 

e) Kamatmentes kölcsön 

f) Élelmiszer 

A rendkívüli települési támogatás igénylésének indoka: 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

III. Jövedelmi adatok* 
 

A jövedelmek típusai 
Kérelmező 

jövedelme 

A 

kérelmezővel 

közös 

háztartásban élő 

A kérelmező családjában élő egyéb rokon 

jövedelme 
Összesen 

                                                 
10

 megfelelő aláhúzandó 
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házastárs 

(élettárs) 

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, stb.) 

      

3.    Ingatlan, ingó 

vagyontárgyak 

értékesítéséből, vagyoni  

értékű jog átruházásából 

származó jövedelem 

      

4. Nyugellátás, baleseti 

nyugellátás, egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 

      

5.      A gyermek 

ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások (GYES, 

GYED, GYET, családi 

pótlék, gyermektartás díj, 

stb.) 

      

6. Munkaügyi szervek 

által folyósított rendszeres 

pénzbeli ellátás 

      

7.        Föld és 

bérbeadásából származó 

jövedelem 

      

8.      Egyéb (pl.: 

ösztöndíj) 
      

9. Összes jövedelem       

 

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

(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek 

valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.) 

 

 

 

IV. Egyéb nyilatkozatok: 
 

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

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

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

ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

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

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

jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt 

összegben visszaköveteli. 
 

 

 

Fajsz, 20 ______ év __________________ hó _____ nap 
 

 

 

 

kérelmező házastársa / élettársa aláírása kérelmező aláírása 

 
A jövedelemmel nem rendelkező hozzátartozó, vagy nagykorú nappali tagozatos tanulmányokat folytató 

családtag tölti ki. 

 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT 

 

Név:…………………………………………..születési név:…………………………………………………….. 

 

Születési hely, idő:………………………………………….anyja neve:…………………………………………. 

 

Fajsz………………………………..sz. alatti lakos kijelentem, hogy rendszeres jövedelemmel( 

munkaviszonyból, vállalkozói jogviszonyból, mezőgazdasági őstermelésből, megbízási tevékenységből 

származó bevétellel nem rendelkezem 

Rendszeres pénzellátásban ( táppénz, GYED, GYES, öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, baleseti 

táppénz, rendszeres szociális járadék, ………………………stb) 

nem részesülök* 

részesülök* 

megnevezése:……………………………………… 

összeg:……………………………………………..ft 

 

Fajsz, ……………………………………………………. 

 

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

 a megfelelő aláhúzandó       aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete 
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Iskolakezdési támogatási kérelem 

 

Kérelmező törvényes képviselő  

 

neve:……………………………………………………. 

 

címe: …………………………………………………… 

 

születési hely, idő………………………………………. 

 

anyja neve: ……………………………………………... 

 

TAJ száma: ……………………………………………… 

 

Tanuló gyermek, akire tekintettel a támogatást igényli 

 

neve:…………………………………………………….. 

 

szül. hely, idő: ………………………………………….. 

 

anyja neve: ……………………………………………... 

 

címe (amennyiben nem egyezik a cím a törvényes képviselő címével): 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

Kérelmezővel egy háztartásban élő családtagok: 

 

Név   szül. idő  rokonsági fok 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

          

 

Fajsz, 20……………………………..    

kérelmező aláírása 

 
(a kérelemhez csatolni kell az intézmény igazolását a tanulói jogviszonyról)  

 

 

 

 

4/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet 5. sz. melléklete 
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                            Természetben nyújtott tűzifa juttatás iránti kérelem 

 

 

Az ellátást igénylő: 

 

neve: ………………………………….. leánykori neve: …………………………….. 

 

lakcíme, irányítószáma: …………………………………………………………………… 

 

anyja neve: ………………………………………………………………………………… 

 

születési helye, ideje: ……………………………………………………………………… 

 

családi állapota: …………………….. TAJ száma: ………………………………… 

 

állampolgársága:……………………… 

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 

 □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 

 □ EU kék kártyával rendelkező, vagy 

 □ bevándorolt/letelepedett, vagy 

 □ menekült/oltalmazott/hontalan. 

 

Kérelmezővel egy háztartásban élők 

Név TAJ szám Szül. hely, idő Havi jövedelem 

  

 

 

 

 

 

 

A családban az egy főre számított havi nettó 

jövedelem…………………………Ft/hó… 

Az ellátás megállapítása szempontjából 

Háztartás- 

Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek közössége. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

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

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

gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a 

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

felhasználásához. 

 

. 

 

KÉRELMÉHEZ CSATOLNI KELL – a kérelem indokának megfelelően – az alábbi 

iratokat:  

 

-  A háztartásban élők a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelméről szóló 

igazolást. A jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást, vagy annak fénymásolatát 

(nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.)  

 

Fajsz, ………………… 

 

 

 ………………………………… 

                 K é r e l m e z ő  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete 
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Magas gyógyszerköltség enyhítésére  kért települési támogatás 

                             

 

 

Az ellátást igénylő: 

 

neve: ………………………………….. leánykori neve: …………………………….. 

 

lakcíme, irányítószáma: …………………………………………………………………… 

 

anyja neve: ………………………………………………………………………………… 

 

születési helye, ideje: ……………………………………………………………………… 

 

családi állapota: …………………….. TAJ száma: ………………………………… 

 

állampolgársága:……………………… 

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 

 □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 

 □ EU kék kártyával rendelkező, vagy 

 □ bevándorolt/letelepedett, vagy 

 □ menekült/oltalmazott/hontalan. 

 

Kérelmezővel egy háztartásban élők 

Név TAJ szám Szül. hely, idő Havi jövedelem 

  

 

 

 

 

 

 

A családban az egy főre számított havi nettó 

jövedelem…………………………Ft/hó… 

Az ellátás megállapítása szempontjából 

Háztartás- 

Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek közössége. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

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

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

gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a 

szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 
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KÉRELMÉHEZ CSATOLNI KELL – a kérelem indokának megfelelően – az alábbi 

iratokat:  

 

-  A háztartásban élők a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelméről szóló 

igazolást. A jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást, vagy annak fénymásolatát 

(nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.)  

-  a jövedelemigazoláson túl , a havi gyógyszerszükségletet tanúsító házi orvosi igazolást, ha a 

gyógyszerköltséget ez nem tartalmazza, akkor a gyógyszertár igazolását a gyógyszerek értékéről.    

 

 

Fajsz, ………………… 

 

 

 ………………………………… 

                 K é r e l m e z ő  
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RENDELET-TERVEZET 

 

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

1/2016. ( I.28.) önkormányzati rendelete a  

az egyes szociális ellátásokról a 4/2011(VI.21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Fajsz község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, 16 § (1) és 18. § (1) bekezdéseiben, valamint a szociális 

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

bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 37/A. § (3) 

bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 43/B. §-ában, 50. § (3) bekezdésében, 62. § (2) 

bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) és e) pontjaiban meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el:  

 

 

 

1..§. Az I. fejezet  1.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 
A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez az önkormányzat települési támogatást 

nyújt (továbbiakban: lakhatási támogatás) annak a kérelmezőnek, akinek a háztartásában az egy 

fogyasztási egységre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja 

meg, lakásfenntartási támogatásban nem részesül és a háztartás egyik tagjának sincs vagyona. A 

lakhatási támogatás a kérelem beérkezése hónapjának 1. napjától  - 1 éves időtartamra-   állapítható 

meg. Egy ingatlan kiadásaira csak egy személy nyújthat be kérelmet. 

 

2.§ Az I. fejezet az alábbi bekezdéssel egészül ki 

4.§ (1)  Gyógyszerköltségeinek  enyhítésére települési támogatásra jogosult az a szociálisan 

rászorult  személy , akinek családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a 

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 % - át , egyedül élő esetén 200 %-át . 

( 2 ) A magas gyógyszerköltségre tekintettel kért települési támogatás nem állapítható meg annak, 

aki alanyi vagy normatív jogcímen közgyógyellátásra jogosult. 

( 3 ) Gyógyszerköltségre tekintettel kért települési támogatás személyenként évente  2 alkalommal 

adható, melynek összege alkalmanként nem haladhatja meg az igazolt gyógyszer költség 50 %-át , és 

legfeljebb alkalmanként  10.000.-10.000.- Ft.  

( 4 )  A jogosultság megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazoláson túl , a havi 

 gyógyszerszükségletet tanúsító házi orvosi igazolást, ha a gyógyszerköltséget ez nem tartalmazza, 

akkor a gyógyszertár igazolását a gyógyszerek értékéről.    

 

3.§ A II. fejezet 5§.(5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 

 (5) A (2) bekezdésben rögzített feltételektől eltérően hozzátartozó eltemettetése miatt temetési 

rendkívüli települési támogatást a temetést követő 15 napon belül az igényelhet, akinek háztartásában 

az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg és 

akinek a temetéssel összefüggő kiadásai a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 

másfélszeresét nem haladja meg. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a Képviselő-

testület 

a) koporsós temetés esetén   150.000.-Ft-ban, 

b) hamvasztásos temetés esetén 120.000.- Ft-ban, 

c) házi halott elszállításának költségét 12.000,- Ft-ban 

 állapítja meg. 
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4.§ A II. fejezet 7.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép 

7. § (1) Az önkormányzat iskolakezdési támogatásban részesíti az alapfokú és középiskolai 

oktatásban részesülő tanulókat, függetlenül a családok jövedelmi viszonyaitól. 

2) A támogatás tanszerekre fordítható, melyet első fokon Fajsz község Polgármestere állapít meg.   

(3) Az iskolakezdési támogatási kérelmeket a tanuló törvényes képviselőjének az 4. sz. melléklet 

szerinti formanyomtatványon kell benyújtani augusztus 1. és szeptember 30 .  között, és  csatolni kell  

az intézmény igazolását a tanulói jogviszonyról. 

(4) Az iskolakezdési támogatás összege  tanulónként  5.000.- Ft 
 

5.§. A III. fejezet az alábbi rendelkezéssel egészül ki 

10. §  (1 ) Az  önkormányzat  a szociálisan rászorult háztartások részére a háztartás tagjai 

által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez- különösen a 

tüzelőanyag költségeihez  nyújt támogatást . 

( 2 )  Az (l) bekezdésben foglalt települési támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, 

akinek a családjában az 1 főre számított havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.  

( 3 ) A tüzelőanyag költségeihez nyújtott hozzájárulást az önkormányzat természetben 

nyújtja-  egy fűtési szezonban november hónaptól - április hónapig  legfeljebb – 2 

alkalommal – 3 - 3 mázsa  tűzifa formájában.  

( 4 )  A tűzifa költségeihez nyújtott hozzájárulási kérelmet év közben folyamatosan lehet 

benyújtani. 

( 5 )  Azok a kérelmezők , akik szociális tűzifa juttatásban is részesülnek és a havi 

jövedelmük a (2) bek. szerinti jövedelemhatárt nem haladják meg, önkormányzati 

természetben jutatott tűzifát egy fűtési szezonban  1 alkalommal igényelhetnek.   

 

 

Záró rendelkezések 

 

22. §  

 

6.§ Jelen rendelet 2016. február 1. napján lép hatályba. 

 

Fajsz, 2016. január 19. 

 

 

 

 

     Berta Zsolt  sk.                                                                   Dr. Mátéka Gyöngyi  sk. 

               polgármester                                                                                  jegyző  
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RENDELET-TERVEZET 

 

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2016. ( IV…...) önkormányzati rendelete a 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló  5/2014. (III.3.) 

önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Fajsz község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( a továbbiakban: Mötv.),valamint Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bek a.) pontja alapján meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:  

 

 

 

1..§. A 7.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 

 
A lakosság a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Szolgáltató 

szállítóeszközéhez rendszeresített  60, 70,  80 ,110, 120, 240, 1.100, 3.000, 4.000, 5.000, 7.000 

literes, a közület 110, 120, 240, 1.100, 3.000, 4.000, 5.000, 7.000, 10.000, 15.000, 31.000 literes 

gyűjtőedényt köteles igénybe venni. A Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtő 

edényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére – a Szolgáltató által 

rendelkezésre bocsátott, és azonosító jellel ellátott -más gyűjtőeszközt köteles igénybe venni. 

 

 

 

 

Záró rendelkezések 

 

 

6.§ Jelen rendelet  a kihirdetése napján  lép hatályba. 

 

Fajsz, 2016. április 21. 

 

 

 

 

     Berta Zsolt                                                                  Dr. Mátéka Gyöngyi  

               polgármester                                                                             jegyző  

 

 

 

  

 

 


