
Tiszajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 
1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete  

 
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 

 
Tiszajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében Tiszajenő Község 
Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva,  
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) 
bekezdés g) pontjában, 10.§ (1) bekezdésében, 26.§-ban,  45.§-ban, valamint a 48.§ (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,  az Alaptörvény 32. cikk  (1) bekezdés a) 
pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 
(1) bekezdés 8a. pontjában  foglalt feladatkörében a települési támogatásról és az egyéb 
szociális ellátásokról  az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

I. Fejezet 
 

Általános szabályok  
 
 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Tiszajenő Községi önkormányzat illetékességi 
területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyekre. 

(2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseit és a 7. 
§ (1) bekezdését. 

(3) Az e rendeletben meghatározott hatásköröket eltérő rendelkezés hiányában a képviselő-
testület gyakorolja. 
 

2. § (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező 
rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4–16. §-a határozza meg. 

(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz 
kapcsolódva kerülnek meghatározásra. 

(3) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1) 
bekezdése szerint kell alkalmazni. 

(4) Az eljárást: 
a) az önkormányzati hivatalnál szóban vagy írásban előterjesztett kérelemre kell, vagy 
b) hivatalból lehet 

megindítani. 
(5) A kérelmet a jogszabályokban, illetve az e rendeletben meghatározott 

dokumentumokkal – igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani. 
    (6) Az e rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a szociál- 
és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által e célra rendszeresített és közzétett 
vagyonnyilatkozat formanyomtatvány benyújtásával kell igazolni. 
 

 
(7) Ha a szociális ellátás iránti igényt nem a jogosult terjeszti elő az eljárást hivatalból kell 

megindítani. 
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3. § A kérelmezőnek a kérelemben, illetve az annak mellékleteként benyújtott 
dokumentumokban feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ában meghatározottak szerint 
kell igazolnia. 
 

4. § (1) A pénzbeli ellátások kifizetése utalással történik.  
(2) Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik bankszámlával, úgy az ellátás kifizetése a 

házipénztárból készpénzben történik. 
(3) A polgármester joga, hogy az általa rendkívül indokolt esetnek minősülő helyzetekben 

utasítást adjon az eseti pénzbeli ellátások házipénztárból készpénzben történő kifizetésére. 
 

5. § (1) A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag, minden hónap 5-ig kell 
folyósítani. 

(2) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell 
folyósítani.  

(3) A természetbeni települési támogatások biztosításának szabályait, határidejét, formáját 
a vonatkozó határozat rendezi.  

(4) A rendszeres települési támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt 
időponttól illeti meg az érintettet azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi 
támogatás teljes összegét kell folyósítani. 

 
 

II. Fejezet 
 

Pénzbeli szociális ellátások 
 

 
6. §  Az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési 

támogatást nyújt. 
 
7. § A pénzbeli települési támogatás formái: 
a) eseti települési támogatás: 

aa) települési létfenntartási támogatás, 
ab) gyermekszületési támogatás, 
ac) rendkívüli települési támogatás. 
 

b) rendszeres települési támogatás: 
ba) települési lakásfenntartási támogatás 
 

 
1. Települési létfenntartási támogatás 

 
8. § (1) Települési létfenntartási támogatásra jogosult az a személy, aki  rendkívüli 

élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd,  önmaga, 
illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és akinek családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 

a) családok esetén  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  130 %-át , 
b) egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át. 
(2) A kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell a települési létfenntartási támogatásra 

való rászorultságát. 
(3) A hatáskör gyakorlója az (1) bekezdésben foglaltaktól – egyéni kérelemre, ha a 

kérelmező szociális, egészségügyi, vagyoni helyzete indokolja – eltérhet. 
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9. §  A települési létfenntartási támogatást egy naptári évben maximum három alkalommal 

lehet adni. 
 

10.§ A települési létfenntartási támogatás készpénzben vagy természetben is 
megállapítható. 

11.§A 8.§ (1) bekezdésén túl települési létfenntartási támogatásban részesíthető – a 
temetést követő 60 napon túl – aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott 

a) annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy 
b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, vagy 

családja létfenntartását veszélyezteti, 
és akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. 
(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított 
települési létfenntartási támogatás összege: 30.000,-Ft  
 

12. § (1)  A  települési létfenntartási támogatásra való jogosultságról az önkormányzat 
képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben az Ügyrendi és 
Szociális Bizottság dönt.  

(2) A támogatás iránti kérelmet a rendelet 1 . sz. melléklete szerinti nyomtatványon kell 
beadni. 
 

2. Gyermekszületési támogatás 
 

13.§ (1) A gyermekszületési támogatás a gyermek születésekor a gyermek neveléséhez 
nyújtott egyösszegű támogatás. 
(2) Gyermekszületési támogatásra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő 
szülő/törvényes képviselő, amennyiben 
a) legalább az egyik szülő – a gyermek születésekor és a gyermek születését közvetlenül 
megelőző 12 hónapban – megszakítás nélkül Tiszajenő községben állandó bejelentett 
lakóhellyel rendelkezik, továbbá 
b) a gyermeket nevelő család a gyermek születésekor életvitelszerűen  Tiszajenő községben 
lakik. 
c) a gyermeket nevelő család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 800 %-át. 
 
(3) A gyermekszületési támogatást a szülő a gyermek születését követő 6 hónapon belül 
igényelheti, a határidő mulasztása jogvesztő. 
(4) A gyermekszületési támogatás iránti kérelemhez csatolni szükséges: 
a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, 
b) a szülő nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli, 
c) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását. 
(5) A gyermekszületési támogatás összege 30.000,- Ft. gyermekenként. 

(6) A  gyermekszületési támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-
testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt. 

(7) A támogatás iránti kérelmet a rendelet 2 . sz. melléklete szerinti nyomtatványon kell 
beadni.  
 

3. Rendkívüli települési támogatás 
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14.§(1)  Rendkívüli települési  támogatásra jogosult az a személy, aki  rendkívüli 
élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd,  önmaga, 
illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni. 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában rendkívüli élethelyzetnek minősül: 
a) betegség, ( gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzése, egészségügyi intézménybe 
történő odautazás költsége), 
b) elemi kár, 
c) a családban nevelkedő gyermek iskoláztatásával, rendszeres óvodába járásával kapcsolatos 
rendkívüli kiadások, 
d) nem várt eseményekkel kapcsolatosan alkalmanként jelentkező többletkiadások. 
(3) A rendkívüli települési támogatás  összege 2.000.-Ft-tól 100.000,-Ft-ig terjedhet. 
(4) A rendkívüli települési támogatás pénzben vagy természetbeni ellátásként is 
megállapítható. 
(5) Rendkívüli települési támogatásban egy család egy évben maximum egy alkalommal 
részesíthető. 
 (6) A rendkívüli települési támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-
testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt. 

(7) A támogatás iránti kérelmet a rendelet 3 . sz. melléklete szerinti nyomtatványon kell 
beadni.  

 
4. Települési lakásfenntartási támogatás 

 
15. § (1) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló 

háztartás, melynek jelentős havi lakásfenntartási kiadásai vannak és teljesülnek az e 
rendeletben meghatározott egyéb feltételek. 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a háztartás, ahol a háztartásban 
az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg  az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyszemélyes háztartás  esetén 230%-át, és a 
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.  

 (3)A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a 
háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, 

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, 

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, 

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. 

 f)  Ha a kérelmező háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot, 
a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-
del növekszik. 

 
(4) A kérelmezőnek  a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett számlával 

igazolnia kell a havi lakásfenntartási kiadásait. 
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(5) A kérelem elbírálásakor figyelembe vehető lakásfenntartási kiadások: a villanyáram, 
víz- és gázfogyasztás, a csatornahasználat díja, a szemétszállítási díj, a lakbér,  a tüzelőanyag 
ára. 

(6) Az (1) bekezdés alkalmazásban jelentős a havi lakásfenntartás akkor, ha a havi 
lakásfenntartási kiadások elérik az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem  10 %-át. 

(7) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

 
16. § (1) A települési lakásfenntartási támogatást rendszeres települési támogatás 

formájában készpénzben vagy természetben kell nyújtani. A támogatást havi rendszerességgel  
12 hónapra kell megállapítani.  

 
(2) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési lakásfenntartási támogatás összege: 
a) havi 6.000,- Ft, ha a  jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi  

jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, 
 b.) havi 4.000-Ft, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, 
egyszemélyes háztartás  esetén 230%-át. 

 (3) A  települési lakásfenntartási támogatásra való jogosultságról az önkormányzat 
képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a jegyző dönt. 

(4) A támogatás iránti kérelmet a rendelet 4 . sz. melléklete szerinti nyomtatványon kell 
beadni.  
(5)  Ha a települési lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás 
folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a 
haláleset hónapjára járó támogatást az Önkormányzat teljes összegben folyósítja, de a 
támogatás további folyósítását meg kell szüntetni. 

 
 

III. Fejezet 
 

Természetben nyújtott szociális ellátások 
 

 
17. §  A természetben nyújtott szociális ellátások körében az önkormányzat a következő 

ellátásokat nyújtja: 
a) természetbeni települési létfenntartási támogatás, 
b) köztemetés, 
c) szociális célú tüzelőanyag támogatás, 
d) természetbeni települési lakásfenntartási támogatás. 
 

5. Természetbeni települési létfenntartási támogatás 
 

18.§(1) A 8-11.§ alapján  települési létfenntartási támogatást megállapító határozatban kell 
rendelkezni a támogatás formájáról. 
(2)A természetbeni települési létfenntartási támogatást megállapító  határozatnak rögzítenie 
kell a természetbeni nyújtott ellátás konkrét formáját. 
(3) A  természetbeni települési létfenntartási támogatás formái a következők lehetnek: 

a) gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, vagy 
b) vásárlási utalvány, vagy 
c) anyagok, eszközök közvetlen megvásárlása, vagy 
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d) szolgáltatások szolgáltató részére történő megfizetése. 
(4) A (3) bekezdés a), d),  pontjai szerinti természetbeni ellátást lehetőség szerint közvetlenül 
az ellátó intézménynek, a forgalmazónak, a szolgáltatást nyújtónak kell folyósítani. 

 
 

6.Köztemetés 
 

19. § (1) Az Szt. 48.§-a szerinti köztemetésről átruházott hatáskörben a polgármester 
gondoskodik.  

 (2) A települési önkormányzat polgármestere különös méltányosságból az Szt. 48. § (3) 
bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól: 

a) részben vagy egészben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az 
érintett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át, és vagyonnal nem 
rendelkezik, továbbá a köztemetéssel érintett haláleset kapcsán öröklés útján sem jut 
vagyonhoz, 
     b) részletfizetést engedélyezhet. 

(3) A támogatás iránti kérelmet a rendelet 5 . sz. melléklete szerinti nyomtatványon kell 
beadni.  
 

7. Szociális célú tüzelőanyag támogatás 
 

20.§(1)  A szociálisan rászorulók részére természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag 
támogatás nyújtható az önkormányzat részére jogszabály alapján megállapított mennyiségű 
tüzelőanyag erejéig. 
(2)Az (1) bekezdés tekintetében szociálisan rászorulónak minősül az a kérelmező, akinek a 
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. 
(3) A tüzelőanyag támogatás igénylésének feltétele, hogy a kérelmező lakásának fűtését az 
önkormányzat részére megállapított fajtájú tüzelőanyaggal működő tüzelőberendezéssel 
biztosítsa. 
(4) A tüzelőanyag támogatás odaítélésénél előnyt élvez az a kérelmező, akinél az alábbi 
feltételek valamelyike fennáll: 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak 
ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy 
pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra ( e támogatásban 
részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével 
kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult, 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő  család. 

 
(5) A tüzelőanyag támogatást egy lakásban egy személy igényelhet, függetlenül a lakásban 
élő személyek és háztartások számától. 
(6) A tüzelőanyag támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5 m3. 
(7) Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen 
ellenszolgáltatást nem kér. 
 
21 §(1) A tüzelőanyag támogatás iránti kérelmet az e célra szolgáló nyomtatványon lehet 
benyújtani, a kérelmek elbírálása a benyújtás sorrendjében történik. 
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(2) A támogatási igények benyújtási határideje tárgyév december 31. napja. 
(3) A támogatásról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott 
hatáskörben az Ügyrendi és Szociális Bizottság dönt. 
 

 
8. Természetbeni települési lakásfenntartási támogatás 

 
21.§   A természetbeni szociális ellátás formájában megállapított lakásfenntartási 

támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett 
költségek tekintetében a szolgáltató írja jóvá. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító 
határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadásokhoz 
nyújtják 

22.§  Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék 
működik, a lakásfenntartási támogatást vagy annak meghatározott részét természetben, a 
készülék működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani. 

 
 
 

IV. Fejezet 
 

Szociális alapszolgáltatások 
 

23. § (1) A települési önkormányzat a személyes gondoskodás körében 
a) a falugondnoki szolgálat, és 
b) az étkeztetés, és 
c) a családsegítés, és 
d) a házi segítség nyújtás 

szociális alapszolgáltatási formák igénybevételi lehetőségét a Szolnoki Kistérség Többcélú 
Társulása útján biztosítja.  

V. Fejezet 
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
elbírálási szabályai 

 
24.§ (1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati felhívására 
benyújtott pályázatok elbírálását Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete végzi. 
(2) A pályázatok elbírálásának alapvető szempontjai a következők: 
a) a pályázóval közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme, 
b) tartósan beteg, vagy rokkant személy él a családban, 
c) munkanélküliség a családban, 
d) a pályázó árva, félárva, 
e) a pályázó eltartó, eltartottak száma, 
f) a pályázó kollégiumi ellátásban részesül. 
(3) A pályázatok elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a (2) bekezdésben 
rögzített szempontok figyelembevételével történik. Az összes szempont együttes 
mérlegelésével megállapított rászorultság a pályázatok rangsorolásának alapja. 
 

 

VI. Fejezet 
 

Záró rendelkezések 
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25. § (1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet szabályait a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tiszajenő, 2015.  február 16. 
 
  Gyapjasné Sepsi Erzsébet sk 
                                                                                             Puskás Béla sk 
           jegyző                                          polgármester 
 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
Tiszajenő, 2015. február 16.  
                                                         
                         Gyapjasné Sepsi Erzsébet    sk                                                                                  
        jegyző 
 
 
Megjegyzés: A rendeletet  módosította a  9/2015.(X.28.), a 11/2015(XII.21.)  a 
13/2016.(XI.28.)   a  8/2017.(V.29.)  a 8/2018.(V.28.) és a 11/2019.(IX.27.)   a 
8/2020.(VII.13.) és a 6/2021.(V.19.)önkormányzati rendelet. 
   
2021. május 21-én hatályos szöveg. 
 
             
                                                                                              Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
                                                                                               jegyző 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 9

 
 
 
 
 
 
 

1. számú melléklet az 1/2015 (II.16.) önkormányzati rendelethez  
 

        KÉRELEM  
 

Települési létfenntartási támogatás megállapítására 
I. Személyi adatok 
1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: 
Neve:……………………………………………………………………………………… 
Születési neve:……………………………………………………………………………. 
Anyja neve:………………………………………………………………………………..  
Születési hely, év, hó, nap:…………………………………………………………….. 
Lakóhely:………………………………………………………………………………….  
Tartózkodási hely:………………………………………………………………………...  
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:……………………………………………………  
Telefonszám : ……………………………………………………………………………. 
 Állampolgársága:………………………………………………………………………… 
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen, vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó) 
2. A kérelmező családi állapota: 
 egyedülálló  
 házastársával/élettársával él együtt  
3. A kérelem benyújtásának időpontjában  a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a 
kérelmező családjában lakók adatai: 
 
 
Név Születési hely, év, hó, nap Anyja neve Megjegy-zés 
    
    
    
    
    
 
/ 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 házastárs, 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 ( 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;/ 
II . A támogatás igénylésének indoka:        
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A támogatás megállapítását ( megfelelő bekarikázandó, egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg.) 
a)    átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel a család kiadásainak mérséklésére 
b)    elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra 
kérem. 
III. Jövedelemi adatok 

A jövedelem típusa 
Kérel- 
mező 

Házastársa  
(élettársa) 

A kérelmező  
családjában élő   Összesen 
egyéb rokon  
jövedelme 

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból  származó jövedelem és táppénz 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem       
3. Rendszeres pénzbeli ellátás(FHT, ,ápolási díj)       
4. A gyermek gondozásához és ellátásához kapcsolódó 
támogatások 

      

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres  
szociális ellátások 

      

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által  
folyósított rendszeres pénzbeli  ellátások 

      

7. Egyéb jövedelem       
8. Összes jövedelem       
 
Egy főre jutó jövedelem:_________________________________________________ 
 
Nyilatkozatok: 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.  
 
Dátum:  ........................................... 
           
                         ......................................... 
                  kérelmező aláírása 
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2. számú melléklet az 1/2015 (II.16.) önkormányzati rendelethez  
 
     KÉRELEM    

 
Gyermekszületési támogatás megállapítására 

 
Alulírott  
 
Név:_____________________________ születési név: ________________________ 
 
születési helye, ideje:____________________________________________________ 
anyja neve: ___________________________________________________________ 
Lakcíme: _____________________________________________________________ 
TAJ:_________________________________________________________________ 
Gyermek neve:_________________________________________________________ 
Gyermek születési ideje:__________________________________________________ 
 
sz. alatti lakos azzal a kéréssel fordulok  Tiszajenő Község Polgármesteréhez, hogy részemre,   gyermekszületési 
támogatást állapítson meg.  
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy gyermekemet saját háztartásomban nevelem.  
 
Nyilatkozom, hogy a személyi adatok /saját és családom/ kezeléséhez hozzájárulok. 
 
Az üggyel kapcsolatos jogi tájékoztatást megkaptam, és azt tudomásul vettem, a kérelmem iktatási számáról, az 
eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyintézőről és az ügyintéző hivatali 
elérhetőségéről értesítést  
 
     KÉREK                NEM KÉREK 
 
Tiszajenő, ______________________ 
 
        __________________________ 
         kérelmező aláírása 
Mellékletek:  
- születési anyakönyvi kivonat másolata, 
-  jövedelemnyilatkozat, 
- jövedelemigazolás 
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3. számú melléklet az 1/2015 (II.16.) önkormányzati rendelethez  

 
 

 
        KÉRELEM    

 
Rendkívüli települési támogatás megállapítására 

 
I. Személyi adatok 
1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: 
Neve:……………………………………………………………………………………… 
 
Születési neve:…………………………………………………………………………… 
. 
Anyja neve:………………………………………………………………………………..  
 
Születési hely, év, hó, nap: ……………………………………………………… 
 
Lakóhely:………………………………………………………………………………….  
 
Tartózkodási hely:………………………………………………………………………...  
 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:……………………………………………………  
 
Telefonszám : ……………………………………………………………………………. 
 
 Állampolgársága:………………………………………………………………………… 
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen, vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész 
aláhúzandó) 
2. A kérelmező családi állapota: 
 egyedülálló  
 házastársával/élettársával él együtt 
  
3. A kérelem benyújtásának időpontjában  a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai: 

Név 
Születési hely, év, hó, 
nap 

Anyja neve Megjegy-zés 

    
    
    
    
    
 
II . A támogatás igénylésének indoka:         
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4. számú melléklet az 1/2015 (II.16.) önkormányzati rendelethez  

 
KÉRELEM       

 
Települési lakásfenntartási támogatás megállapítására 

 
I. Személyi adatok 
1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: 
Neve:……………………………………………………………………………………… 
Születési neve:……………………………………………………………………………. 
Anyja neve:………………………………………………………………………………..  
Születési hely, év, hó, nap: …………………………………………………………….. 
Lakóhely:………………………………………………………………………………….  
Tartózkodási hely:………………………………………………………………………...  
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:……………………………………………………  
Telefonszám : ……………………………………………………………………………. 
 Állampolgársága:………………………………………………………………………… 
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen, vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész 
aláhúzandó) 
2. A kérelmező családi állapota: 
 egyedülálló  
 házastársával/élettársával él együtt  
3. A kérelem benyújtásának időpontjában  a támogatást kérővel közös háztartásban élők adatai: 
 
 

Név Születési hely, év, hó, nap Anyja neve 
Rokoni kapcsolat 
a kérelmezővel 

TAJ szám  

     
     
     
     
     
     
     

 
 

 A lakás számlával igazolt havi fenntartási költsége: …………………………………Ft/hó  
 
Kérjük jelölje meg , hogy a támogatást milyen formában kívánja igénybe venni.  
 

- Készpénzben házipénztárból 
 

- Átutalás kérelmező bankszámlájára, számlaszám: ……………………………………………… 
 

- Átutalás szolgáltató részre:  villanyáram   -  gáz  – hulladékszállítás – vízdíj 
 

- Lakbértámogatás  
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A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék: 
 
 Működik – Nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó). 
Amennyiben igen melyik szolgáltatónál: …………………………………………. 
{Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a 
készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, 
 

 
II. Jövedelemi adatok 

A jövedelem típusa 
Kérel- 
mező 

Házastársa  
(élettársa) 

A kérelmező  
családjában élő   Összesen 
egyéb rokon  
jövedelme 

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból  származó jövedelem és táppénz 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 
 

      

3. Rendszeres pénzbeli ellátás(FHT, ,ápolási díj) 
 

      

4. A gyermek gondozásához és ellátásához kapcsolódó 
támogatások 

      

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres  
szociális ellátások 

      

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által  
folyósított rendszeres pénzbeli  ellátások 

      

7. Egyéb jövedelem 
 

      

8. Összes jövedelem 
 

      

 
Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem (ügyintéző tölti ki) ____________________________ 
 
Nyilatkozatok: 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához.  
 
           

 
Tiszajenő, ______________________ 
 
        __________________________ 
         kérelmező aláírása 
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5. számú melléklet az 1/2015 (II.16.) önkormányzati rendelethez  

 
 

     KÉRELEM       
 

KÖZTEMETÉS ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ 
 
 
Elhunyt személyes adatai: 
 
Név: ________________________________________  Születéskori név:  __________________________  

Szül.hely, idő: _________________________________  Anyja neve: _______________________________  

Családi állapota: _______________________________  Állampolgársága: __________________________  

Lakóhely:  _______________________________________________________________________________  

Tartózkodási hely: ________________________________________________________________________  

Eltemettetést kérő személyi adatai: 
 
Név: ________________________________________  Születéskori név:  __________________________  

Szül.hely, idő: _________________________________  Anyja neve: _______________________________  

Családi állapota: _______________________________  Állampolgársága: __________________________  

Lakóhely:  _______________________________________________________________________________  

Tartózkodási hely: ________________________________________________________________________  

Munkahely: ____________________________________________  Havi jövedelem: ___________________  

Telefon (nem kötelező megadni): _________________________________________________________________  

 
Eltemettetésre köteles személyek megnevezése: 

Eltemettetésre köteles: aki a temetést szerződésben vállalta, vagy akit arra az elhunyt végrendelete 
kötelez, vagy végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa 
vagy élettársa, vagy az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint  
 

Név 
Rokoni 

kapcsolat 
Szül. 

(év,hó,nap) Anyja neve Havi jövedelem Lakcím 
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Kérelem indokolása: 

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 

Tudomásul veszem, hogy az önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg 

illetékes közjegyzőnél bejelenti vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés 

költségeinek megtérítésére kötelezi. 

 
Hozzájárulok, hogy a kérelemben feltüntetett alapvető személyi és lakcím adatokat a személyes 
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv-ben 
előírtaknak, valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezéseinek 
megfelelően kezeljék. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 
 
Tiszajenő,............................ 
 
 
 
  _________________________________  
 kérelmező aláírása 
 
 

 
 
 

 


