
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(IV.01.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ludányhalászi  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  Magyarország  Alaptörvénye
32. cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi  III.  törvény  45.§  (1)  bekezdésben  kapott  felhatalmazás  alapján,  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13.§ (1) bekezdésének 8a. pontjában
meghatározott  feladatkörében  eljárva  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  igazgatásról  és
szociális  ellátások  helyi  szabályozásáról  szóló  4/2015.(II.26.)  önkormányzati  rendelet
módosításáról a következőket rendeli el.

1.§ A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015.(II.26.)
önkormányzati  rendelet  (továbbiakban:  Rendelet)  8.§  (2)  bekezdés  az  alábbi  a)  és  b)
pontra tagozódik:

a) A támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás
formájában, és a lakhatással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell  nyújtani,
amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben
veszélyezteti.

b) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1.
sz. függeléke szerinti kérelemre indul.

2.§ A Rendelet 8.§ (7) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

(7) A lakhatáshoz kapcsolódó kiadás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az
egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert
havi költség összege a rendelet hatályba lépését követően 550 forint.

3.§ A Rendelet 8.§ (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(9) A támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 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  lakhatáshoz  kapcsolódó  rendszeres  kiadások  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 3000 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra
kerekítve kell meghatározni.

4.§ A Rendelet 8.§ (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(12) A lakhatási támogatás maximum 50%-áig terjedő összegben az önkormányzatnál vagy a
közműszolgáltatónál  nyilvántartott  tartozásra  kell  fordítani,  a  fennmaradó  részt  a
közműszolgáltatónak kell utalni, az alábbiak szerint:
a) villanyszámla (elsősorban) feltöltős villanyóra,
b) szemétszállítási díj,
c) ivóvíz
d) gázszolgáltató.



5.§ A Rendelet 8.§-a az alábbi (13) bekezdéssel egészül ki:

(13) A lakhatási támogatást meg kell szüntetni:
a) a  jogosult  erre  irányuló  kérelme  beérkezése

hónapjának utolsó napjával,
b) a  jogosult  halála  esetén,  a  haláleset  bekövetkezése

hónapjának utolsó napjával,
c) a  jogosult  lakcímváltozása  esetén,  a  lakcímváltozás

hónapjának utolsó napjával.

6.§ A Rendelet 9.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A jegyző kérelemre méltányosságból közgyógytámogatásra való jogosultságot állapít meg
egy év időtartamra annak a szociálisan rászorult személynek, akinek a családjában az egy
főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének  250%-át,  egyedül  élő  esetén  annak  300%-át,  és  havi  rendszeres  gyógyító
ellátásának költsége eléri a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25%-át.

7.§ A Rendelet 9.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(2) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 2. számú függeléke szerinti kérelemre
indul. A kérelemhez csatolni kell – az 5.§-ban foglaltakon túlmenően – 
a) a havi rendszeres gyógyító ellátásának szükségletéről

szóló, az Szt. 50/A.§ (3) bekezdésében meghatározott tartalommal kiállított háziorvosi
igazolást,

b) a Kormányhivatal Járási Hivatalának 3 hónapnál nem
régebbi  határozatát,  miszerint  sem  alanyi,  sem  normatív  közgyógyellátásra  nem
jogosult.

8.§ A Rendelet 9.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) A közgyógyellátás összege a (3) bekezdés alapján igazolt költség, de legfeljebb havi 8.000
forint összegben állapítható meg.

9.§ A Rendelet 10.§ (2) bekezdése az alábbi a) és b) pontra tagozódik:

a) Az (1)  bekezdés  szerinti  segély  különösen az  alábbi
indokokra való tekintettel állapítható meg:
aa) elemi kár,
ab) betegségből eredő többletköltségek enyhítésére,
ac) ellátatlan munkanélkülisége miatt bekövetkezett jövedelemcsökkenés,
ad) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve
ae) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése

b) A  hatáskör  gyakorlója  különös  méltánylást  érdemlő
esetben  a  a)  pont  szerinti  jogosultsági  feltételekkel  nem  rendelkező  kérelmére  is
megállapíthatja a segélyt.

10.§ A Rendelet 10.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:



(4) A támogatás  megállapítása iránti  eljárás a rendelet  3.  sz.  függeléke szerinti  kérelemre
indul.  A  kérelemhez  mellékelni  kell  a  rendkívüli  élethelyzet  bekövetkeztét  bizonyító
igazolást, nyilatkozatot.

11.§ A Rendelet 10/A.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(5) A támogatás  megállapítása iránti  eljárás a rendelet  4.  sz.  függeléke szerinti  kérelemre
indul. A kérelemhez csatolni kell - az 5.§-ban foglaltakon túlmenően – 
a) a kérelmező nevére kiállított temetési számlák eredeti példányát,
b) amennyiben a haláleset nem Ludányhalásziban történt, a halotti anyakönyvi kivonatot.

12.§ A Rendelet 10/A.§ az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

(7) A temetési támogatás összege egységesen 20.000 Ft.

13.§ A Rendelet 11.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

a) a  támogatás  megindítása  iránti  eljárás  a
rendelet 5. számú függeléke szerinti kérelemre indul

b) az  iskolakezdési  támogatás  megállapításának,
illetve kifizetésének feltétele, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem
éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át, valamint az
iskolalátogatási  igazolás  és  jövedelemigazolás  tárgyév  október  15-ig  történő
benyújtása. A határidő elmulasztása jogvesztő.

14.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Ludányhalászi, 2016. március 

Kovács Imre Kereszti Márta
polgármester        jegyző

Rendelet kihirdetve!
Ludányhalászi, 2016. április 1.

Kereszti Márta
jegyző



1. sz. függelék

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének

3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.

KÉRELEM 
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

I. Személyi adatok

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: ..........................................................................................................................................................................

Születési neve: ……………………………………………………………………………………………………...

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

Születési helye, ideje (év, hó, nap): …………………………………………………………………………………

Lakóhelye: ………..…… irányítószám ………………………………………….…………………….… település

…………………………...…………. utca/út/tér ................. házszám ........... épület/lépcsőház ............ emelet, ajtó

Tartózkodási helye………..…… irányítószám ………………………………….…………………….… település

…………………………...…………. utca/út/tér ................. házszám ........... épület/lépcsőház ............ emelet, ajtó

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …………………………………………………………………..…………..

Állampolgársága: ……………………………………………………………………………………………………..

Telefonszám (nem kötelező megadni): ……………………………………………………………………………….

E-mail cím (nem kötelező megadni): …………………………………………………………………………………

2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
□ Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkez , vagyő
□ EU kék kártyával rendelkez , vagyő
□ bevándorolt/letelepedett, vagy
□ menekült/oltalmazott/hontalan.

3. Kérelmezővel közös háztartásában (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő

4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Név
(Születési név)

Születési helye, ideje

(év, hó, nap)
Anyja neve

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele

   

   

   

   

   

   

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



II. Jövedelmi adatok

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

A jövedelem típusa  Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő további
személyek

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebb l: közfoglalkoztatásból származóő

    

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más önálló tevékenységből 
származó

    

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások     

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások

    

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi 
szervek által folyósított ellátások

    

6. Egyéb jövedelem     

7. Összes jövedelem     

III. Lakásviszonyok

A támogatással érintett lakás nagysága: ....................... m
2

A lakásban tartózkodás jogcíme: .............................................................................................................................

IV. Nyilatkozatok

1. A kérelemmel érintett lakásba előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék:    működik   -   nem működik 
(a megfelelő rész aláhúzandó)
Amennyiben igen, kérjük nevezze meg a szolgáltatót: .............................................................

{Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakhatási támogatást részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé
tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő
teljesítését is}

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

3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/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 a 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 aláírása

...................................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

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



2. sz. függelék

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
           Képvisel -testületénekő
3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.

KÉRELEM 

Települési támogatás
közgyógytámogatás igényléséhez

I. A kérelmez  személyre vonatkozó adatok:ő

Neve: ...................................................................................................................................

Születési neve: .....................................................................................................................

Anyja neve: ..........................................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ......................................................................................

Lakóhelye: ............................................................................................................................

Tartózkodási helye: ..............................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................

Állampolgársága: ………………………………………………………………………….

Telefonszám (nem kötelez  megadni): ................................................................................ő

A kérelmez  idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):ő

□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkez , vagyő

□ EU kék kártyával rendelkez , vagyő

□ Bevándorolt/letelepedett, vagy

□ Menekült/oltalmazott/hontalan.

A  Járási  Hivatalhoz  benyújtott  közgyógyellátás  iránti  kérelem  elutasító  határozatának
száma, kelte, joger re emelkedés dátuma: …………………………………………………..ő
………………………………………………………………………………………………..

II. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok

a) A kérelmez  családi körülménye:ő

□ egyedülélő
□ nem egyedül élő



b) A kérelmez  családjában él  közeli hozzátartozók adataiő ő

*Ebben az oszlopban kell f eltüntetni, ha
(1)  a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel

még nem rendelkezik

(2)  életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását,
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megel z en is fennállt.ő ő

c) Jövedelmi adatok

A kérelmez , valamint a családban él  közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:ő ő

A jövedelem típusa  Kérelmező  A családban élő közeli hozzátartozók

 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 
ebből közfoglalkoztatásból származó

    

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó

    

3. Alkalmi munkavégzésből származó     

 4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások     

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások

    

6. Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósított ellátások

    

7. Egyéb jövedelem     

8. Összes jövedelem     

Közeli hozzátartozó
neve

(születési neve)
Anyja neve

Születési helye,
ideje 

(év, hó, nap)

Társadalom
-biztosítási
Azonosító

jele

Családi
kapcsolat

megnevezése
Megjegyzés*

    

    

    

    



III. Nyilatkozatok

Kijelentem, hogy
*- életvitelszer en a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek ű
(a megfelel  rész aláhúzandó),ő

  - a családomban él  közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszer en aző ű
enyémmel megegyez  lakcímen élnek,ő

  - a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

(* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási
hellyel is rendelkezik.)

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

Kijelentem,  hogy  az  ellátásra  való  jogosultság  feltételeit  érint  lényeges  tények,ő
körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.
Hozzájárulok a kérelemben szerepl  adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő ő
felhasználásához,  továbbá  a  közgyógyellátási  nyilvántartásban  szerepl  adatoknak  aő
közgyógyellátás információs rendszerében történ  felhasználásához.ő

Kelt: ................................................, ……………………………………………

..........................................................................
                    kérelmező aláírása

..........................................................................
         kérelmező házastársának/élettársának 
                                  aláírása



3. sz. függelék

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének

3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.

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

2./ Állampolgársága : 

magyar 
bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező 
hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert 
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______ 
(a megfelelő rész aláhúzandó)

3./ Családi állapota: 

egyedülálló (hajadon, nőtlen) 
házastársával/élettársával/bejegyzett 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:

Név Születési idő
Hozzátartozói

minősége
Foglalkozása TAJ szám

II. A  rendkívüli  települési  támogatás  megállapítását  (megfelelő  betűjel  bekarikázandó.
Egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg.) 
a) elemi kár
b) betegségből eredő többletköltségek enyhítésére
c) ellátatlan munkanélkülisége miatt bekövetkezett jövedelemcsökkenés, illetve
d) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve
e) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése.

A rendkívüli települési támogatás igénylésének indoka:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

A kérelemhez mellékelni kell:  minden olyan iratot,  amely igazolja a létfenntartási  gondot,
illetve a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet.

III. Egyéb nyilatkozatok

1. 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.  

Ludányhalászi, 20___ év_________________hó _____nap   

_____________________________   ______________________________
kérelmező házastársa/élettársa/     kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása   



2. Kijelentem, hogy a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes
egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. 
(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Ludányhalászi, 20___ év_________________hó _____nap
  

     _____________________________                 ______________________________ 
kérelmező házastársa/élettársa/                         kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása

3. Nyilatkozat
Különélésről és gyerektartásról

Alulírott  büntetőjogi  felelősségem tudatában  kijelentem,  hogy gyermekemet/gyermekeimet
egyedülállóként nevelem.

Házastársamtól/élettársamtól …………….. óta különélek

A különélő házastársam/élettársam lakcíme: …………………………………………………

Gyermekem/gyermekeim után havi …………………………. Ft gyerektartásdíjat kapok.

Ha a különélő szülő nem fizet tartásdíjat annak oka, mit tett, vagy mit szándékozik tenni
annak érdekében – határidő megjelölésével, amely határidő elmulasztása esetén kérelmét el
kell utasítani -, hogy a különélő szülő is hozzájáruljon a gyermek tartásához.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Tudomásul veszem, hogy a 2004. évi CLX. Törvény 51. § (5) bekezdésében foglaltak szerint
az ügyfél, vagy képviselője, aki rosszhiszeműen az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt
állít, eljárási bírsággal sújtható. 

………………………………
Kérelmező/képviselő* aláírása

4. Nyilatkozat

Alulírott  hozzájárulok,  hogy  az  állami  adóhatóságtól  és  más  társhatóságoktól  kérelmem
elbírálása céljából szükség esetén igazolásokat beszerezzenek, valamint személyes adataimat
a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék, továbbítsák. Hozzájárulok személy
azonosító okmányaim fénymásolásához.

Ludányhalászi, …………………………………

………………………………
Kérelmező/képviselő* aláírása



*Képviselő (meghatalmazott személy, gondnok)

Képviseletre jogosult személy neve: ……………………………………………………………
Telefonszáma (megadása önkéntes): ……………………………………………………………
Gondnok  eljárása  esetén  a  kirendelő  szerv  neve  és  a  határozat  száma:
…………………………………………………………………………………………………...

A kérelem személyesen történő benyújtása  esetén  az  ügyintézés  elősegítése  érdekében a
kérelmező  személyi  igazolványa  és  lakcímkártyája  és  a  vele  egy  háztartásban  lakó
személyek lakcímkártyája és TAJ kártyájának bemutatása szükséges.   



4. sz. függelék

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének

3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.

KÉRELEM
Temetési 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

2./ Állampolgársága : 

magyar 
bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező 
hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert 
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______ 
(a megfelelő rész aláhúzandó)

3./ Családi állapota: 

egyedülálló (hajadon, nőtlen) 
házastársával/élettársával/bejegyzett 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 temetési támogatást kérővel közös háztartásban
élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:

Név
Születési

idő
Hozzátartozói

minősége
Foglalkozása Jövedelme TAJ szám

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

6./ A kérelemhez mellékelni kell: a család jövedelmeiről szóló összes igazolást, valamint az
eltemettető  nevére  kiállított  számla  eredeti  példányát  és  a  halotti  anyakönyvi  kivonatot
(amennyiben a haláleset nem Ludányhalásziban történt).

II. Egyéb nyilatkozatok

1. 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.  
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a
jogosulatlanul  és  rosszhiszeműen  igénybevett  támogatást  a  folyósító  szerv  kamattal
megemelt összegben visszaköveteli.  

Ludányhalászi, 20___ év_________________hó _____nap   

  _____________________________   ______________________________ 
kérelmező házastársa/élettársa/     kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása   

2. Kijelentem, hogy a temetési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében
helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. 
(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Ludányhalászi, 20___ év_________________hó _____nap
  

     _____________________________                 ______________________________ 
kérelmező házastársa/élettársa/                         kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása



3. Nyilatkozat
Különélésről és gyerektartásról

Alulírott  büntetőjogi  felelősségem tudatában  kijelentem,  hogy gyermekemet/gyermekeimet
egyedülállóként nevelem.

Házastársamtól/élettársamtól …………….. óta különélek

A különélő házastársam/élettársam lakcíme: …………………………………………………

Gyermekem/gyermekeim után havi …………………………. Ft gyerektartásdíjat kapok.

Ha a különélő szülő nem fizet tartásdíjat annak oka, mit tett, vagy mit szándékozik tenni
annak érdekében – határidő megjelölésével, amely határidő elmulasztása esetén kérelmét el
kell utasítani -, hogy a különélő szülő is hozzájáruljon a gyermek tartásához.

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

Tudomásul veszem, hogy a 2004. évi CLX. Törvény 51. § (5) bekezdésében foglaltak szerint
az ügyfél, vagy képviselője, aki rosszhiszeműen az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt
állít, eljárási bírsággal sújtható. 

………………………………
Kérelmező/képviselő* aláírása

4. Nyilatkozat

Alulírott  hozzájárulok,  hogy  az  állami  adóhatóságtól  és  más  társhatóságoktól  kérelmem
elbírálása céljából szükség esetén igazolásokat beszerezzenek, valamint személyes adataimat
a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék, továbbítsák. Hozzájárulok személy
azonosító okmányaim fénymásolásához.

Ludányhalászi, …………………………………

………………………………
Kérelmező/képviselő* aláírása

*Képviselő (meghatalmazott személy, gondnok)

Képviseletre jogosult személy neve: ……………………………………………………………
Telefonszáma (megadása önkéntes): ……………………………………………………………
Gondnok  eljárása  esetén  a  kirendelő  szerv  neve  és  a  határozat  száma:
…………………………………………………………………………………………………...



5. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy a temetési  költségek finanszírozása érdekében a hadigondozásról szóló
törvény alapján temetési hozzájárulásban nem részesülök.

Ludányhalászi, 20………………………………..

……………………………….
      kérelmező

A kérelem személyesen történő benyújtása  esetén  az  ügyintézés  elősegítése  érdekében a
kérelmező  személyi  igazolványa  és  lakcímkártyája  és  a  vele  egy  háztartásban  lakó
személyek lakcímkártyája és TAJ kártyájának bemutatása szükséges.   



5. sz. függelék

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének

3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.

KÉRELEM
Iskolakezdési 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

2./ Állampolgársága : 

magyar 
bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező 
hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert 
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______ 
(a megfelelő rész aláhúzandó)

3./ Családi állapota: 

egyedülálló (hajadon, nőtlen) 
házastársával/élettársával/bejegyzett 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  az  iskolakezdési  támogatást  kérővel  közös
háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:

Név
Születési

idő
Hozzátartozói

minősége
Foglalkozása Jövedelme TAJ szám

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

6./ A kérelemhez mellékelni kell: a család jövedelmeiről szóló összes igazolást, valamint az
iskolalátogatási igazolást.

II. Egyéb nyilatkozatok

1. 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.  
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a
jogosulatlanul  és  rosszhiszeműen  igénybevett  támogatást  a  folyósító  szerv  kamattal
megemelt összegben visszaköveteli.  

Ludányhalászi, 20___ év_________________hó _____nap   

  _____________________________   ______________________________ 
kérelmező házastársa/élettársa/     kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása   

2.  Kijelentem,  hogy  az  iskolakezdési  támogatás  megállapítása  iránti  kérelmemnek  teljes
egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. 
(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Ludányhalászi, 20___ év_________________hó _____nap
  

     _____________________________                 ______________________________ 
kérelmező házastársa/élettársa/                         kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása



3. Nyilatkozat
Különélésről és gyerektartásról

Alulírott  büntetőjogi  felelősségem tudatában  kijelentem,  hogy gyermekemet/gyermekeimet
egyedülállóként nevelem.

Házastársamtól/élettársamtól …………….. óta különélek

A különélő házastársam/élettársam lakcíme: …………………………………………………

Gyermekem/gyermekeim után havi …………………………. Ft gyerektartásdíjat kapok.

Ha a különélő szülő nem fizet tartásdíjat annak oka, mit tett, vagy mit szándékozik tenni
annak érdekében – határidő megjelölésével, amely határidő elmulasztása esetén kérelmét el
kell utasítani -, hogy a különélő szülő is hozzájáruljon a gyermek tartásához.

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

Tudomásul veszem, hogy a 2004. évi CLX. Törvény 51. § (5) bekezdésében foglaltak szerint
az ügyfél, vagy képviselője, aki rosszhiszeműen az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt
állít, eljárási bírsággal sújtható. 

………………………………
Kérelmező/képviselő* aláírása

4. Nyilatkozat

Alulírott  hozzájárulok,  hogy  az  állami  adóhatóságtól  és  más  társhatóságoktól  kérelmem
elbírálása céljából szükség esetén igazolásokat beszerezzenek, valamint személyes adataimat
a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék, továbbítsák. Hozzájárulok személy
azonosító okmányaim fénymásolásához.

Ludányhalászi, …………………………………

………………………………
Kérelmező/képviselő* aláírása

*Képviselő (meghatalmazott személy, gondnok)

Képviseletre jogosult személy neve: ……………………………………………………………
Telefonszáma (megadása önkéntes): ……………………………………………………………
Gondnok  eljárása  esetén  a  kirendelő  szerv  neve  és  a  határozat  száma:
…………………………………………………………………………………………………...

A kérelem személyesen történő benyújtása  esetén  az  ügyintézés  elősegítése  érdekében a
kérelmező  személyi  igazolványa  és  lakcímkártyája  és  a  vele  egy  háztartásban  lakó
személyek lakcímkártyája és TAJ kártyájának bemutatása szükséges.   


