DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályozásáról
(EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG)
Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 1. § (2) bekezdésében,. 10. § (1) bekezdésében, 18. § a) pontjában, 26. §-ában, 32. §
(3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében,
62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8.a. pontjában rögzített feladatkörében eljárva az önkormányzat
által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról a következőket rendeli el.
I. Fejezet
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a Decs nagyközség közigazgatási illetékességi területén lakóhellyel,
illetve lakóhely hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, illetve településszintű lakcímmel
rendelkező a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) 3. § (1) - (3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.1
(2) A rendelet hatálya az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Szt. 7. §-ának (1)
bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az Európai Szociális Kartát megerősítő
országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira.
2. §
(1) Az e rendeletben meghatározott szociális hatáskörök gyakorlását a képviselő-testület – a
(2) bekezdésben foglaltak kivételével – a Humán Bizottságra (a továbbiakban: Bizottság)
ruházza át2.
(2) A köztemetéssel, temetési hozzájárulással és az újszülöttek támogatásával kapcsolatos
döntések meghozatalát, valamint e rendelet 5. §-ának (2)-(3) bekezdésében meghatározott
jogkör gyakorlását a képviselő-testület a nagyközség polgármesterére (a továbbiakban:
polgármester) ruházza át.3
3. §
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E rendelet alkalmazása során
a) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen:
aa) betegség, baleset, kórházi kezelés
ab) közeli hozzátartozó, élettárs halála
ac) elemi kár bekövetkezése
ad) várandós anya gyermekének megtartása, gyermek fogadásának előkészítése
ae) 4
af) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás
ag) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások
ah) gyermek hátrányos helyzete
ai) keresettel, jövedelemmel nem rendelkező időszak.
b) Az e rendeletben előforduló fogalmakra az Szt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Eljárási rendelkezések
4. §
(1) E rendelet alkalmazása során a szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és
kötelezettség megállapítására, továbbá helyszíni szemlére a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket)
rendelkezéseit az Szt.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai az
irányadók.
5. §
(1) A Decs Nagyközség Önkormányzata illetékességi területén tartózkodó hajléktalan
személynek – rászorultság esetén – joga van az e rendeletben meghatározott ellátások
igénybevételére, ha a kérelem benyújtásakor Decs nagyközséget jelölte meg tartózkodási
helyeként.
(2) A polgármester tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra
rászorulóknak rendkívüli települési támogatást, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek
hiánya a rászoruló életét, testi épségét veszélyezteti.
(3) A polgármester a (2) bekezdés szerinti ideiglenes intézkedésről haladéktalanul értesíti a
hatáskörrel rendelkező illetékes szervet. Az értesítéssel egyidejűleg kérnie kell a kifizetett
rendkívüli települési támogatás megtérítését.
6. §
A szociális ellátások iránti kérelmet a polgármesteri hivatalánál (továbbiakban: hivatal) kell
benyújtani, de az ellátások hivatalból is megállapíthatóak.
7. §
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a 3. § ae) pontját hatályon kívül helyezte a 18/2016.(X.14.) önk.-i rendelet 3. § c) pontja.
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(1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek
adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó
bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia, kivéve a 19.§-ban
szabályozott temetési hozzájárulás esetében.5
(2) Ha a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelme egyéni
vagy társas vállalkozásból ered, annak összegét a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolásával, a
tárgyévet pedig a könyvelő által kiállított igazolással kell bizonyítani.
(3) A jogosultság megállapításakor a jövedelmet az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak
szerint kell figyelembe venni.
(4) A jövedelem igazolható:
a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolással,
b) munkanélküli ellátásról a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolással,
vagy határozattal
c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátást, a kérelem benyújtását
megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló bankszámlakivonattal, vagy a
Magyar Államkincstár által kiadott igazolással
d) vállalkozó esetén a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi
jövedelemadó alapjáról kiállított igazolással
e) a nyugdíjfolyósító igazgatóság által folyósított ellátás esetén a
nyugdíjfolyósító igazgatóság által az ellátás összegéről kiállított igazolással.
(5) A vagyoni helyzetről a rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon kell nyilatkozni.
(6) Amennyiben a kérelmező;
a) a szükséges iratokat nem csatolja, vagy a kért adatokat nem közli, a Ket. 37. §-ának
(3) bekezdésében meghatározott eljárásnak van helye.
b) a kérelmében valótlan adatokat közöl, a Ket. 51. § (5) bekezdése alapján eljárási
bírsággal sújtható.
(7) Ha a bizottság az (1) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja az Szt.
10.§ (6) bekezdés szerinti eljárásnak van helye.
8. §
(1) A szociális ellátások biztosítását megelőzően a kérelmező vagyoni, szociális és
lakáskörülményeinek tisztázása céljából a hivatal ügyintézője helyszíni szemlét tarthat,
melyről jegyzőkönyvet (környezettanulmány) készít.
(2) A települési támogatás felhasználását a kérelmező felhívásra a felhasználási célt igazoló
számlával, vagy más hitelt érdemlő irattal igazolni köteles.
9. §
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(1) A rendszeres ellátást utólag, minden hónap 5. napjáig, a nem rendszeres ellátást a
határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell biztosítani a jogosult részére.
(2) A pénzbeli szociális ellátások folyósítása elsősorban bankszámlára utalással, vagy – a
hatáskört gyakorló döntése esetén – házipénztári kifizetéssel történik.
Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése
10. §
(1) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Szt. 17. §-ában foglaltakat kell
alkalmazni.
(2) Ha a helyi önkormányzat a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás
megtérítését rendeli el, a szociális hatáskört gyakorló szerv a megtérítés összegét, illetve
pénzegyenértékét és a kamat összegét, ha a kérelmező és családjában az egy főre jutó
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének;
a.) az 50 %-át nem haladja meg, elengedheti,
b.) az 50 %-át meghaladja, de a 100 %-át nem haladja meg, csökkentheti,
c.) a 100 %-át meghaladja, de a 150 %-át nem haladja meg, részletfizetési kedvezményt
állapíthat meg, melynek időtartama a 12 (tizenkettő) hónapot nem haladhatja meg.
Adatkezelés
11. §
A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása
és megszüntetése céljából - a WIN Szoc program alkalmazásával - nyilvántartást vezet az Szt.
18 §-ában előírt tartalommal.
II. Fejezet
Települési támogatás
12. §
(1) Rendszeres települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás. 6
(2) Rendkívüli települési támogatás:
a) az eseti szociális segély
b) a temetési hozzájárulás 7
c) újszülöttek támogatása.8
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Lakásfenntartási támogatás

13. §
(1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai
által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A bizottság a villanyáram-, a víz- és a
gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához lakásfenntartási támogatást
nyújt.
(2) A lakásfenntartási támogatást természetben, a kérelmező nyilatkozata szerinti
közműszolgáltatónak utalva kell nyújtani. A bizottság eltérhet a kérelmező nyilatkozatától,
amennyiben úgy ítéli meg, hogy a kérelmező érdekét a nyilatkozattól eltérő
közműszolgáltatónak történő utalás szolgálja.
(3) Ugyanazon lakás tekintetében bekövetkezett szolgáltató váltás esetén a változás hónapjára
járó támogatást teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a változást követő hónapra járó
támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani, vagy mindezek hiányában annak a
szolgáltatónak, amelyiknél a jogosult szerződése még él.9
(4) A jogosult halála, vagy lakcímváltozása esetén a lakásfenntartási támogatásra
megállapított jogosultságot a halál, vagy a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával meg
kell szüntetni.
(5) A lakásfenntartási támogatás megállapításának kezdő időpontja a kérelem benyújtása
hónapjának első napja.10
14. §
(1) A lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe kell venni
a) a lakásfenntartás igazolt havi költségét
b) a háztartásban az egy főre jutó jövedelem összegét,
c) a kérelmező és a háztartásban élők vagyoni helyzetét.
(2) Lakásfenntartási támogatást kell nyújtani annak a személynek,
a) aki nem rendelkezik az Szt. szerinti vagyonnal
b) a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetében 250%-át
c) a lakásfenntartás igazolt havi költsége a háztartás összjövedelmének a 20%-át eléri
vagy meghaladja11.
(3) A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
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(4) A lakásfenntartási támogatás nem a lakás tulajdonához, hanem használatához kötődik,
ezért jogosult lehet a tulajdonos, haszonélvező, bérlő, albérlő is.12,13
(5) A bizottság méltányossági jogkörében eljárva lakásfenntartási támogatást állapíthat meg
annak a kérelmezőnek,
a) akinek a lakásfenntartásra fordított, igazolt havi költsége a háztartás összjövedelmének a
18%-át eléri vagy meghaladja, de a 20%-ot nem éri el,
b) akinek a háztartásában fogyatékos, súlyos beteg él, vagy aki tartósan beteg gyermeket
nevel.14
15. §
(1) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez e rendelet 7. § -ának (1) bekezdésében
foglaltakon túl csatolni kell az előző havi költségeket igazoló számlákat, pénzintézeti
igazolásokat vagy a költségeket igazoló egyéb hiteles okiratot.
(2) A kérelem elbírálásánál az alábbi lakásfenntartással kapcsolatos, számlákkal igazolt
tényleges költségeket kell figyelembe venni: víz- és csatornadíj, gázdíj, tüzelőanyag költség
vegyes tüzelés esetén, villamos energia díj, szemétszállítási díj, albérleti díj. Amennyiben a
gázdíjról, vagy vegyes tüzelés esetén tüzelőanyag költségről nem kerül benyújtásra igazolt
költség, úgy vélelmezett tüzelőanyag költségként havi 10.000,- Ft ismerhető el.15
16. §
(1) A lakásfenntartási támogatás havi összege 3.000,- Ft/hó.16,17
(2) A lakásfenntartási támogatást 12 hónapra kell megállapítani.18
(3) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a rendelet 2. melléklete szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani.
17. §
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Eseti szociális segély
Módosította a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 9/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2015. június 25-től.
13
Módosította a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 11/2015. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2015. szeptember 15-től
14
Beiktatta a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 11/2015. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2015. szeptember 15-től.
15
Módosította a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 11/2015. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2015. szeptember 15-től.
16
Módosította a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 9/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2015. június 25-től.
17
Módosította a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. február 26-tól.
18
Módosította a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. február 26-tól.
19
a 17. §-t és atz előtte lévő címet hatályon kívül helyezte a 10/2016.(VII.11.) önk.-i rendelet 2. § (2) bekezdése.
Hatályos 2016. július 11-étől.
12

18. §
(1) Az a személy, aki a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, kérelemre vagy hivatalból eseti
szociális segélyre jogosult, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő
esetén a 170 %-át.
(2) Az eseti szociális segély legkisebb összege alkalmanként 1.000,- Ft. Egy naptári évben az
eseti szociális segély összege személyenként legfeljebb 30.000,- Ft.20,21
(3) Az eseti szociális segély pénzben, vagy ha a kérelem természete lehetővé teszi,
természetben nyújtható.
(4) A rendelet 5. melléklete tartalmazza a kötelezően alkalmazandó kérelem nyomtatványt.
Temetési hozzájárulás 22
19. §
(1) Családon belüli haláleset bekövetkezésekor temetési hozzájárulás állapítható meg annak,
aki decsi állandó lakóhelyű meghalt személy eltemettetéséről, feltéve, hogy
a) nem részesül a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban,
b) az elhunyttal nem kötött még annak életében eltartási, vagy öröklési szerződést,
c) nem igényelt köztemetést, továbbá
d) az elhunytat Decsen fogja eltemettetni.
(2) A temetési hozzájárulás iránti kérelemhez – melyet legkésőbb a haláleset időpontját
követő 30 napon belül kell benyújtani – mellékelni kell a kérelmező nevére kiállított számla
eredeti példányát, vagy annak – a hivatal által – hitelesített másolatát, valamint – ha a
haláleset helye nem Decs – a halotti anyakönyvi kivonat másolati példányát is.
(3) A temetési hozzájárulás összege 30.000,- Ft.
(4) A rendelet 6. melléklete tartalmazza a kötelezően alkalmazandó kérelem nyomtatványt.
19/A. §
(1) A polgármester minden decsi állandó lakóhelyű újszülöttet 30.000,- Ft/fő pénzbeli
támogatásban részesíti.
(2) A támogatást a polgármester adja át az újszülött szülőjének.23

módosította a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 9/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2015. június 25-től.
21
módosította a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. február 26-tól.
22
a 19. §-t és az előtte lévő címet megállapította a 18/2016.(X.14.) önk.-i rendelet 3.§-a.
Hatályos 2016. október 17-től.
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módosította a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2016. február 26-tól.
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III. fejezet
Köztemetés
20. §
(1) A polgármester a köztemetést az Szt. 48. §-ában meghatározottak szerint állapítja meg és
biztosítja.
(2) Köztemetéssel az elhunytat a legolcsóbb hamvasztásos temetési móddal kell eltemetni, a
köztemetés többletszolgáltatást nem tartalmazhat. 24
(3) A polgármester a köztemetés költségeit részben vagy egészben elengedheti, ha a temetésre
kötelezett személy háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 170 %-át, illetve az
egy főre jutó jövedelem vizsgálata nélkül is elengedheti, ha a temetési költség viselése a
kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.
(4) A köztemetés költségeit a polgármester
a) hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy
b) az eltemettetésre kötelezett személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére
kötelezi.
(5) A rendelet 7. melléklete tartalmazza a kötelezően alkalmazandó kérelem nyomtatványt.25
IV. fejezet
Szociális alapszolgáltatások
21. §
Az önkormányzat az Szt. 57. §-ának (1) bekezdésében rögzített szociális alapszolgáltatások
közül (a továbbiakban: szociális szolgáltatás):
a.) a családsegítést és az utcai szociális munkát a „Szekszárd és Környéke” Alapellátási
és Szakosított Ellátási Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Társulással fenntartott
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja (a
továbbiakban: Családsegítő Központ) bevonásával,
b.) az étkeztetést, Szt. 65/F. § (1) bekezdésének a.) és c.) pontja szerinti nappali ellátást
és a házi segítségnyújtást a Szoceg Nonprofit Kft. bevonásával biztosítja.
V. fejezet
Szociálpolitikai kerekasztal
22. §

24

25

a 20. § új (2) bekezdését beiktatta a 21/2016.(XII.1.) önk.-i rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja. Egyúttal e §
(2) – (4) bekezdésének számozását (3) – (5) számozásra módosította. Hatályos 2017. január 1-jétől.
módosította a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 9/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2015. június 25-től.

1. melléklet a 4/2015.(II. 18.) önkormányzati rendelethez

Vagyon-nyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai
Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................
II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás
esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2,
tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete:
........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):
............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca
.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje:
................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe:
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz.
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus
.................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
…........................................
...
kérelmező aláírása

Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja/háztartás tagja bármely vagyontárgyból egynél többel
rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával
egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem
Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos
pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell
feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

2. melléklet a 4/2015.(II. 18.) önkormányzati rendelethez
Decsi Polgármesteri Hivatal
7144 Decs, Fő u. 23.
Tel: 74/595- 916
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,

Iktatóbélyegző helye:

Ügyfélfogadási idő: Hétfő, kedd: 8,00 – 14,00 óráig
Csütörtök: 8,00 – 16,00 óráig
Érkezett:

KÉRELEM
Települési lakásfenntartási támogatás megállapítására

I. Személyi adatok
A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Családi neve: .......................................................................................................................
Születési neve: ……………………………………………………………………………
Anyja neve: .............................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ....................................................................................................
Lakóhely: ...............................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................
Állampolgársága: …………………………………………………………………………..
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám:         
Telefonszám:………………................................E-mail cím: …………………………............
Családi állapota:

Házas:

Élettárs:

Hajadon:

Nőtlen:

Elvált:

Különélő:

Módosította a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 9/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2015. június 25-től.
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Módosította a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 11/2015. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2015. szeptember 15-től.
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Özvegy:
2. A kérelmező idegenrendészeti státusza: (nem magyar állampolgár esetén)
□ szabad mozgás és tartózkodási jogával rendelkező, vagy
□ EU kék kártyával rendelkező, vagy
□ bevándorolt / letelepedett, vagy
□ menekült / oltalmazott / hontalan
3. A kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ……….. fő
4. A kérelmező háztartásában élők személy adatai
Név
Ha eltérő, születési név is)

Anyja neve

Születési helye, ideje

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele (TAJ
SZÁM)

II. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme
forintban:

1.

2.

A

B

A jövedelem típusa

Kérelmező

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból
származó
Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,

C
A kérelmezővel közös háztartásban élő további
személyek

Minősége

3.
4.

5.

6.
7.

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

III. Nyilatkozatok
1. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):
..................................................................................................................................................
A közműszolgáltató megnevezése………………………………………………………

2. Nyilatkozom hogy kártyás mérőórával rendelkezem / nem rendelkezem.
3. A támogatást az alábbi lakásfenntartási kiadáshoz kérem:
………………………………………………………………………………………………..
4. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy
életvitelszerűen a:

lakóhelyemen vagy a
tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),*

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 adóhatóság útján, valamint a Kincstár által vezetett egységes
szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján - ellenőrizheti.
Dátum: ...................................................
……………………………………………
Kérelmező

……………………………………….
nagykorú hozzátartozó

……………………………………………
nagykorú hozzátartozó

……………………………………….
nagykorú hozzátartozó

……………………………………………
nagykorú hozzátartozó

……………………………………….
nagykorú hozzátartozó

……………………………………………
nagykorú hozzátartozó

……………………………………….
nagykorú hozzátartozó

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy a csatolt jövedelmeken
kívül egyéb jövedelemmel sem én, sem háztartásom tagjai nem rendelkeznek, tovább
háztartásomban az általam a kérelemnyomtatványban feltüntetett személyeken kívül
más nem tartózkodik.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során
történő felhasználásához. Nyilatkozom, hogy az eljárás megindításáról szóló értesítést
nem kérem.
Pozitív elbírálás esetén fellebbezési jogomról lemondok.
Tudomásul veszem, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL.
törvény 99. § (2) bekezdése alapján a fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról
szóban vagy írásban lemondhat, a szóban történő lemondást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A fellebbezési jogról
történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza.

………………………………………….
Kérelmező
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3. melléklet a 4/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez
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4. melléklet a 4/2015.(II. 18.) önkormányzati rendelethez
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a 3. mellékletet hatályon kívül helyezte a 10/2016.(VII.11.) önk.-i rendelet 2. § (2) bekezdése.
Hatályos 2016. július 11-étől.
a 4. mellékletet hatályon kívül helyezte a 10/2016.(VII.11.) önk.-i rendelet 2. § (2) bekezdése.
Hatályos 2016. július 11-étől.

5. melléklet a 4/2015.(II. 18.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM ESETI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IRÁNT
1./ Kérelmező adatai:
Név: …………….…………… …………….…. születési név: ………..……………….……
Születési hely, idő:……...…………...………anyja neve: ……………….……………..……
Lakóhely: □□□□ ............................................................................................ település
.................................................... utca/út/tér ....... házszám .......... épület/lépcsőház/emelet, ajtó
Tartózkodási hely: □□□□.............................................................................. település
.............................................. utca/út/tér .......... házszám .......... épület/lépcsőház/emelet, ajtó
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett
lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a
lakóhelyemen *

/

tartózkodási helyemen élek * (a megfelelő rész aláhúzandó)

Folyószámla száma:……………………………………………………………………………
Telefonszám (nem kötelező megadni): .....................................................................................
E-mail cím (nem kötelező megadni): .......................................................................................
2./ A kérelmezővel egy családban élők adatai:
Név

Születési helye, ideje

Anyja neve

3./ Kérelem indoka: …………………………….……………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………..

Kérelemhez csatolandó: vagyon nyilatkozat, a kérelem indokát alátámasztó igazolás ,
nyilatkozat, vény stb, mozgáskorlátozottságot, fogyatékosságot, vagy tartós betegséget
igazoló irat másolatát.
4./ Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele egy családban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A
B
C
A jövedelem típusa
Kérelmező
A kérelmezővel közös háztartásban élő
további
személyek
1.
Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból
származó
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
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 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. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális
hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizheti.
Hozzájárulok a vagyon- és jövedelem nyilatkozatban foglalt adatok valódiságának ellenőrzéséhez.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Decs, ……………………………..
…………………………………..
kérelmező aláírása

6. számú melléklet a 4/2015.(II. 18.) önkormányzati rendelethez

30

Érkezett:………………………
Ügyintéző: ……………………
KÉRELEM TEMETÉSI HOZZÁJÁRULÁS IRÁNT

31

1./ Kérelmező adatai:
Név: …………….…………… …………….…. születési név: ………..……………….……
Születési hely, idő:……...…………...………anyja neve: ……………….……………..……
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………………………………………..
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.
Lakóhely:

□□□□ .................................................................................................. település

.................................................... utca/út/tér ....... házszám .......... épület/lépcsőház/emelet, ajtó
Tartózkodási
település

hely:

□□□□.......................................................................................

.............................................. utca/út/tér ............... házszám .......... épület/lépcsőház/emelet,
ajtó
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett
lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a
lakóhelyemen *
/
tartózkodási helyemen élek * (a megfelelő rész aláhúzandó)
Folyószámla száma:……………………………………………………………………………
Telefonszám (nem kötelező megadni): .....................................................................................
30

31

a 3. mellékletet hatályon kívül helyezte a 10/2016.(VII.11.) önk.-i rendelet 2. § (2) bekezdése.
Hatályos 2016. július 11-étől.
a dőlt betűs szöveget a 18/2016.(X.14.) önk.-i rendelet 3. § b) pontja állapította meg.
Hatályos 2016. október 17-étől.

E-mail cím (nem kötelező megadni): .......................................................................................
2./ Az elhunyt neve: _________________________születési neve:_____________________
Születési helye/ideje: ___________________ Anyja neve:____________________________
Az elhalálozás helye:________________________ideje:_____________________________
Állandó lakóhelye:____________________________________________________________

-

Elhunyttal kötött tartási/ öröklési szerződést : igen

*-

-

Nyilatkozom arról, hogy a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a
alapján temetési hozzájárulásban
részesülök * - nem részesülök *

-

Az elhunyt tartásra köteles hozzátartozója voltam: igen/nem*

-

Az elhunytat Decsen kívánom eltemetni.

nem*
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Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Kérelmem pozitív elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok.
Decs, ……………………………..
…………………………………..
kérelmező aláírása

*-gal jelölt részeknél a megfelelő aláhúzandó!
A kérelemhez csatolandó dokumentumok:
- az elhunytra vonatkozó eredeti halotti anyakönyvi kivonat,
- a temetés költségeit igazoló temetkezési szolgáltatásokat és a temető üzemeltetési kiadásokat
részletező eredeti számla,
- ha van: tartási/öröklési szerződés
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a mondatot a 18/2016.(X.14.) önk.-i rendelet 3. § d) pontja iktatta be. Hatályos 2016. október 17-étől.

7.melléklet a 4/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM KÖZTEMETÉS IGÉNYBEVÉTELÉRE
Kérelmező adatai:
Név: …………….…………… …………….…. születési név: ………..…………………
Születési hely, idő:……...…………...………anyja neve: ……………….……………..……
Lakóhely: □□□□ ............................................................................................ település
.................................................... utca/út/tér ....... házszám .......... épület/lépcsőház/emelet, ajtó
Tartózkodási hely: □□□□.............................................................................. település
.............................................. utca/út/tér .......... házszám .......... épület/lépcsőház/emelet, ajtó
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett
lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni!)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a
lakóhelyemen *

/

tartózkodási helyemen élek * (a megfelelő rész aláhúzandó)

Folyószámla száma:……………………………………………………………………………
Telefonszám (nem kötelező megadni): .....................................................................................
E-mail cím (nem kötelező megadni): .......................................................................................
Az elhunyt személlyel való rokoni kapcsolat foka: ………………………………………….
Ha a kérelmező intézmény, akkor annak neve, címe:
………………………………………………………………………………………………..
A kérelem indokolása: …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Az elhunytnak ingó – ingatlan vagyona: van - nincs, amennyiben van vagyona,
annak megjelölése: ……………………………………………………………………
Jövedelmi adatok:
A kérelmező, valamint a vele egy családban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A
B
C
A jövedelem típusa
Kérelmező
A kérelmezővel közös háztartásban élő
további
személyek
1.
Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó

2.

3.
4.

5.

6.
7.

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

Vállalom a köztemetés költségének részletekben történő megfizetését a külön jegyzőkönyvbe
foglalt megállapodás alapján. *
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban foglalt adatok a
valóságnak megfelelnek. Kérelmem kedvező elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok.
Decs, ………………………………
...................................................
kérelmező aláírása
a * -gal jelölt résznél a megfelelő aláhúzandó!
A kérelemhez be kell nyújtani: - az elhunyt eredeti halotti anyakönyvi kivonatát, ha van:
tartási,
öröklési
szerződést,
,
jövedelem
nyilatkozatot,
vagyonnyilatkozatot,
mozgáskorlátozottságot, vagy tartós betegséget igazoló irat másolatát.

