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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  

……./2013. (……….) önkormányzati rendelet-tervezete  

 a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal felnőttek 

rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról* 

 

 
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében és a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 4. § vonatkozásában a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 17. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az 5-6. § és a 7. § (1)-(2) bekezdés vonatkozásában a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a 7. § (3)-(4) bekezdés vonatkozásában a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdésében és a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a 7. § (5)-(7) bekezdés vonatkozásában a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a 8-9. § vonatkozásában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 10-12. § 

vonatkozásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. 

§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 13. § vonatkozásában a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. § (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a 14. § vonatkozásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 43/B. § (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 15. § 

vonatkozásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § 

(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 16. § vonatkozásában a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a 17. § vonatkozásában a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 48. § (4) bekezdésében pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 18. § 

vonatkozásában a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § e) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet célja 

 

1. § 

 

A rendelet célja, hogy a helyi sajátosságnak megfelelően meghatározza a pénzbeli és 

természetben biztosítható szociális, valamint a gyermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára 

tekintettel nyújtható ellátások formáit, a jogosultság feltételeit, igénybevételének módját, 

kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait.    
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(* A normál betűvel szedett szövegrészek a jelenleg hatályos rendelet szövegét, a dőlt betűvel szedett szövegrészek a javasolt 

módosításokat, a jogszabályok szövegét a vastagon szedett szövegrészek tartalmazzák.) 

 

 

2. Eljárási rendelkezések 

 

2. § 

 

(1) Az ellátások iránti kérelmet az év bármely munkanapján a Pápai Polgármesteri Hivatal 

Ügyfélszolgálati Irodájánál (Pápa, Fő u. 5.), ügyfélfogadási időben az Emberi Erőforrás 

Osztályon is be lehet nyújtani. A kérelem postai küldeményként a Pápai Polgármesteri 

Hivatal címére (8500 Pápa, Fő u. 5.) is feladható. 

 

(2) Az ellátásokat a Pápai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, illetve 

ügyfélfogadási időben az Emberi Erőforrás Osztályon rendelkezésre álló, vagy a 

www.papa.hu honlapról letöltött formanyomtatványon is lehet kérelmezni. 

 

(3)  A gyermekétkeztetési kedvezmény, a tankönyvtámogatás, az önkormányzati segély, az aktív 

korúak ellátása, az ápolási díj, a temetési kölcsön, a közgyógyellátás, a köztemetés és a 

települési szilárd hulladékra vonatkozó díjkedvezmény iránti kérelmek kizárólag az erre a 

célra rendszeresített formanyomtatványon nyújthatók be. 

 

(4) A gyermekétkeztetési kedvezmény iránti kérelem formanyomtatványt az 1. melléklet, a 

tankönyvtámogatás iránti kérelem formanyomtatványt a 2. melléklet, az önkormányzati 

segély iránti formanyomtatványt a 3. melléklet, a köztemetés iránti kérelem 

formanyomtatványt a 4. melléklet, a települési szilárd hulladékra vonatkozó díjkedvezmény 

iránti kérelem formanyomtatványt az 5. melléklet tartalmazza. 

 

3. § 

 

(1) A pénzbeli ellátásokat – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – a kérelmező 

lakcímére kell utalni. Ettől eltérően kérelemre a rendszeres ellátás bankszámlára is utalható. 

 

(2)  Házipénztárból csak a jogerős határozatban megállapított önkormányzati segélyt lehet 

kifizetni abban az esetben, ha a támogatás a 10. § (2) bekezdésében meghatározott 

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet miatt kerül megállapításra.  

 
 

4. § 

 

(1) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítését elrendelő határozat 

jogerőre emelkedését követő 30 napon belül benyújtott kérelemre az Egészségügyi és 

Szociális Bizottság vagy a polgármester a hatáskörébe tartozó ellátásokra vonatkozóan a 

megtérítés összegét 

a) részletekben fizetteti meg, ha a kötelezett  

aa) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének                      

              250 %-át nem éri el, vagy  

ab)  családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200 %-át nem éri el;  

        

http://www.papa.hu/
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b) csökkenti, ha a kötelezett  

ba) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 200 %-t nem éri el, vagy  

bb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át nem éri el;  

 

c) elengedi, ha a kötelezett  

ca) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150 %-át nem éri el, vagy  

cb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegét nem éri el.  

 

(2) A részletfizetés legfeljebb hat havi időtartamra engedélyezhető.   

 

(3) A csökkentés mértéke nem haladhatja meg a fizetési kötelezettség 60 %-át. A fennmaradó 

részösszegre részletfizetés engedélyezhető. 

 

 

5. § 

 

(1)  Az ellátások iránti kérelemhez a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének 

és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) 

Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) és a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendeletben 

meghatározott igazolásokon túl csatolni kell: 

 

a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből –

származó jövedelmekről, valamint a  kapott gyermektartásdíjról, egyéb, szerződés 

alapján járó tartásdíjról, életjáradékról, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés i) pontjában 

meghatározott rendszeres pénzellátásokról a kifizető igazolását, nyugellátásban, vagy 

nyugdíjszerű ellátásban részesülők esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által 

kiállított nyugdíjösszesítőt és nyugdíjszelvényt, kivéve ha az ellátás a kérelem 

benyújtását megelőzően megszűnt,  

 

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, továbbá vállalkozásból, őstermelői tevékenységből  

– amennyiben adóbevallásra kötelezett – származó jövedelem esetén a kérelem 

benyújtását megelőző évben szerzett jövedelemről és a jövedelmet csökkentő elismert 

költségekről és a befizetési kötelezettségekről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által 

kiállított igazolást, kivéve ha a vállalkozás, őstermelői tevékenység a kérelem 

benyújtását megelőzően megszűnt,  

 

c)  a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, családi pótlékban nem 

részesülők tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról, valamint a szociális és egyéb 

juttatásairól szóló  intézményi igazolást, 
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d) a fizetett, levont gyermektartásdíjról  

da) a kifizető igazolását,  

db) a postai feladóvevényt,  

dc) a banki átutalásról szóló bizonylatot, 

dd) a jogosult átvételi elismervényét,  

de) a jogosult nyilatkozatát a kapott gyermektartásdíj összegéről, vagy  

df) az önálló bírósági végrehajtó igazolását,  

 

e) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszerességgel járó jövedelem  

megszűnéséről az okiratot, 

 

f)  A 10. § (2) bekezdésében meghatározott létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzet bekövetkezéséről szóló iratot vagy igazolást. 

 

(2) A jövedelemmel nem rendelkező, nem tanköteles, nappali oktatás munkarendje szerint 

tanulmányokat nem folytató, aktív korú személy részéről csatolni kell az állami 

foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy annak nyilvántartásában regisztrált 

álláskeresőként szerepel.  

 

(3) Csatolni kell a gyermek elhelyezés, illetve a gyámrendelés tárgyában hozott határozatot, a 

gyermektartásdíjról szóló jogerős bírósági ítéletet, egyezséget jóváhagyó bírósági végzést.  

 

6. § 

 

(1) Az eljárások során – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az Szt. 4. § (1) bekezdésében 

meghatározott értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

(2)  A 8-9. § alkalmazásában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. §-ában meghatározott értelmező 

rendelkezések, a jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető közös 

háztartásban élő közeli hozzátartozók körére a Gyvt. 19. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak az 

irányadóak.  

7.  § 

 

(1) Az önkormányzati segély, az aktív korúak ellátása, a közgyógyellátásra való jogosultság, az 

ápolási díj iránti kérelmek elbírálása során a kérelmező lakásán környezettanulmányt kell 

készíteni. 

 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha  

a)  a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül már készült környezettanulmány, vagy 

b) az önkormányzati segély megállapítását elhunyt személy eltemettetésének költségeihez 

 kérik. 

 

(3) A gyermekétkeztetési kedvezmény, a tankönyvtámogatás, az önkormányzati segély, a  

temetési kölcsön, a közgyógyellátás, a köztemetés és a települési szilárd hulladékra 

vonatkozó díjkedvezmény iránti kérelmek elbírálása a polgármester hatásköre. 

 

(4) Az Szt. 43/B. §-ában szabályozott ápolási díjjal kapcsolatos hatáskört az Egészségügyi és 

Szociális Bizottság gyakorolja. 
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(5) Az aktív korúak ellátására vagy a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság iránti kérelem 

benyújtója, vagy az ellátás jogosultja a jogosultság egyéb feltételeként köteles a lakókörnyezete 

rendezettségét biztosítani. A lakókörnyezet akkor minősül rendezettnek, amennyiben a 

kérelmező vagy a jogosult 

a) az általa lakott lakást vagy házat higiénikus állapotban tartja és folyamatosan biztosítja 

tisztán tartását és takarítását, 

b) gondoskodik használatra alkalmas állapotú illemhelyről, azt rendeltetésszerűen használja és 

rendszeresen takarítja, fertőtleníti, 

c) az ingatlanhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja és 

d) a települési hulladék gyűjtésével kapcsolatban a települési hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat, 

valamint a környezet védelméről szóló önkormányzati rendeletben az ingatlan tulajdonosra 

vonatkozó kötelezettségeket, továbbá a parlagfű és egyéb allergén gyomok 

visszaszorításának szabályait maradéktalanul betartja.  
 

(6) A jegyző az aktív korúak ellátására vagy a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság 

megállapítására irányuló kérelem benyújtását, valamint a felülvizsgálati eljárás megindítását 

követő 15 napon belül helyszíni környezettanulmány során győződik meg a lakókörnyezet 

rendezettségéről. 

 
(7)  Ha a kérelmező, vagy az ellátás jogosultjának lakókörnyezete az (5) bekezdésben foglalt 

bármelyik feltételnek vagy feltételeknek nem felel meg, a jegyző ötnapos határidő kitűzésével 

felhívja a kérelmezőt, vagy az ellátás jogosultját a kifogásolt hiányosság vagy hiányosságok 

felszámolására, amelynek teljesítéséről helyszíni szemlén győződik meg. 
 

 

II. Fejezet 

A gyermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható  

pénzbeli és természetbeni ellátások 

 

3. Gyermekétkeztetési kedvezmény 

 

8.  § 

 

(1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, középfokú oktatási intézmény 

nappali rendszerű oktatásában résztvevő gyermek esetén a gyermekétkeztetésért fizetendő 

térítési díj 50 %-át az önkormányzat átvállalja. 

 

(2) Az a család, ahol az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 140 %-át nem haladja meg, az alábbi kedvezményre jogosult: 

a) bölcsődébe, illetve óvodába járó gyermek esetén a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési 

díjának 50%-át, 

b) általános és középfokú oktatási intézményekben tanulmányokat folytató gyermek esetén a  

 tanuló nappali rendszerű oktatásban történő részvételéig, az ebéd térítési díjának 50 %-át 

az önkormányzat átvállalja. 

 

(3)  Az (1)-(2) bekezdésben foglalt támogatást - a leigazolt számla alapján - az intézmény részére 

kell átutalni. 
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(4) Gyermekétkeztetési kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtását követő hónap 1. 

napjától kell megállapítani. 

 

4. Tankönyvtámogatás 

 

9.  § 

 

(1) Amennyiben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 

a) család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145 %-át, vagy 

b) gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 160 %-át és a családban általános vagy középiskolai nappali 

rendszerű oktatásban résztvevő gyermek tartásáról gondoskodnak,  

gyermekenként 10 000 forint tankönyvtámogatás állapítható meg. 
 
(2)  Nem állapítható meg tankönyvtámogatás annak a kérelmezőnek, akinek a gyermeke más 

jogcímen normatív kedvezményben részesül.  

 

(3) A tankönyvtámogatás iránti kérelmeket minden év október 31-éig lehet benyújtani,  melyhez 

mellékelni kell a tanulói jogviszonyról szóló igazolást. 

 

 

III. Fejezet 

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások 

 

5. Önkormányzati segély 

 

10.  § 
 

(1) A polgármester eseti jelleggel önkormányzati segélyt nyújt 
a) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy 

b) az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek vagy családok 

részére.   
  

(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező  

 a)  részére megállapított rendszeres pénzellátásának kifizetése valamely ok miatt késik,  

b) rendszeres jövedelme megszűnt, 

c) a lakásfenntartási költségeinek megfizetésére nem képes és emiatt hátraléka keletkezett, 

d) a családjában élő gyermeke beiskolázásáról nem tud gondoskodni,  

e) tartós betegsége, vagy rokkantsága miatt a családjában jelentős jövedelem kiesés 

következett be és egyszeri kiadásra kényszerülnek,  

f)  megbetegedése miatt egyszeri, jelentős mértékű gyógyszerkiadása keletkezik, 

g)  kórházi kezelésre szorul, 

h)  családjában elemi kár, vagy baleset következett be,  

i)  bűncselekmény áldozatává vált és anyagi segítségre szorul, vagy 

j) elhunyt személy eltemettetéséről köteles gondoskodni. 

 

(3) Létfenntartási gondoknak tekintendő  
a) az élelmiszerek hiánya,  

b) a megfelelő ruházat hiánya,   

c) a tüzelőanyag hiánya, 
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d) a közüzemi szolgáltatás megszűnésének és  

e) a lakhatás elvesztésének veszélye.  

11. § 

 

(1) A kérelmezőt önkormányzati segélyben kell részesíteni a 10. § (2)-(3) bekezdésében 

meghatározott körülmények fennállása esetén, amennyiben   

a) egyedül élőként az egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összege 175 %-ának 100 forintra kerekített összegét,  

b) a gyermeket egyedül nevelő törvényes képviselő jövedelme az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összege 170 %-ának 100 forintra kerekített összegét 

c) a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összege 155 %-ának 100 forintra kerekített összegét, 

d) az a)-c) pontok hatálya alá nem tartozó esetekben a családban az egy főre jutó jövedelem 

az  öregségi  nyugdíj  legkisebb összege 140 %-ának 100 forintra kerekített összegét                

nem haladja meg. 

 

(2)  Az önkormányzati segély összege alkalmanként 

a)   egyedül élő esetében 7 500 forint, 

b)   a gyermeket egyedül nevelő törvényes képviselő esetében 

   ba) 1 gyermek jogán 9 000 forint, 

 bb) 2 gyermek jogán 11 000 forint, 

  bc) 3 gyermek jogán 12 000 forint,  

  bd) 4 gyermek jogán 13 000 forint, 

  be) 5 gyermek jogán 14 000 forint, 

  bf) a ba)-be) pontok alá nem tartozó esetekben 15 000 forint, 

c) a gyermeket nevelő családban  

  ca) 1 gyermek jogán 8 000 forint, 

 cb) 2 gyermek jogán 9 000 forint, 

  cc) 3 gyermek jogán 10 000 forint,  

  cd) 4 gyermek jogán 12 000 forint, 

  ce) 5 gyermek jogán 13 000 forint, 

  cf) a ca)-ce) pontok alá nem tartozó esetekben 15 000 forint, 

d) az a)-c) pontok hatálya alá nem tartozó esetekben 

  da) 2-3 személy esetében 8 500 forint, 

  db) 4 személy esetében 9 000 forint, 

  dc) 5 személy esetében 9 500 forint, 

  dd) a da)-dc) pontok alá nem tartozó esetekben 10 000 forint. 

  

(3)  A 10. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott körülmények fennállása esetén, a polgármester 

az összes körülmény mérlegelésével a (2) bekezdésben meghatározottaknál magasabb  

összegű önkormányzati segélyt állapíthat meg. 

 

(4)  Az önkormányzati segélyt készpénzben vagy természetbeni ellátás formájában (vásárlási 

utalvány, közüzemi díj tartozás közvetlen átutalása a szolgáltató szervezet felé) lehet 

megállapítani.  

 

(5)  Az (1) bekezdés rendelkezéseit a (3) bekezdésben meghatározott esetben nem kell alkalmazni. 
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12.  § 

 

(1)   A temetési költségek mérséklésére – a halálesetet követő 3 hónapon belül - önkormányzati 

segély állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki az elhunyt személy eltemettetéséről köteles 

gondoskodni. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

(2)  Az önkormányzati segély összege, amennyiben az eltemettető 

       a) családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg 

    aa) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 130%-át  45 000 forint 

    ab) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át 30 000 forint 

    ac) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át 25 000 forint. 

 

  b)  egyedül élő és az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg 

    ba) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át 45 000 forint 

    bb) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át 30 000 forint 

    bc) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át 25 000 forint. 

 

(3) Nem állapítható meg önkormányzati segély  

a) ha az elhunyt olyan életbiztosítással rendelkezett, melynek kedvezményezettje az 

eltemettető és a biztosítás összege meghaladja a temetés költségét, vagy 

b) annak, aki az elhunyt eltemettetését szerződésben vállalta. 

 

13. § 

 

(1) Önkormányzati segélyt ugyanazon családban élők részére évente legfeljebb négy alkalommal 

lehet megállapítani. 

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott alkalmak számába nem számítható bele a 11. § (3) 

bekezdés és a 12. § alapján nyújtott önkormányzati segély.  

 

6. Aktív korúak ellátása 

14.  § 

 

(1)  Az Szt. 37. § (1) bekezdés b)-c) pontja alapján rendszeres szociális segélyben részesülő személy 

a segély folyósításának időtartama alatt köteles együttműködni Pápa Város Önkormányzata 

Egyesített Szociális Intézményének Gondozási Központjával (továbbiakban: Gondozási 

Központ). 

 

(2) A rendszeres szociális segély folyósításának feltétele az együttműködési kötelezettség, 

melynek keretében az ellátásban részesülő 

a)  a megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilvántartásba 

vételét kéri a Gondozási Központnál,  

b) részt vesz a beilleszkedést segítő program kidolgozásában, melyről írásbeli 

megállapodást köt a Gondozási Központtal, 

c) vállalja a beilleszkedést segítő programban foglaltak teljesítését, 

d) rendszeresen kapcsolatot tart a Gondozási Központtal, 

e) részt vesz az egyéni képességeket fejlesztő, vagy az életmódot formáló foglalkozásokon, 

tanácsadáson, illetve a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban és 
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f) részt vesz a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatáson, képzésben.  

 

(3)  A  Gondozási Központ által szervezett beilleszkedést segítő programok típusai: 

a) az egyéni tanácsadás, illetve esetkezelésen belül: személyes megerősítést, álláskeresési 

készségek kezelését, képzésbe eljuttatást, mentálhigiénés tanácsadást, szociális 

problémák kezelését biztosító programok,  

b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belük betöltő személyek esetén az egészséges és 

kiegyensúlyozott időskorra, a családi teendők ellátására felkészítő programok,  

c) a 14. éven aluli kiskorúakat nevelők esetén a gyermekgondozási és háztartási teendők 

ellátását, a gyermeknevelés melletti tanulást segítő programok. 

(4)  Az együttműködési kötelezettségét a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a 

segély folyósításának időtartama alatt megszegi, ha a (2) bekezdésben foglaltaknak, neki 

felróhatóan, két éven belül ismételten nem tesz eleget. 

(5)   A megjelenési kötelezettség elmulasztása esetén csak házi-, vagy szakorvosi igazolást lehet 

elfogadni. 

 

 

7. Ápolási díj 

15.  § 

(1)
  

Az Szt. 43/B. §-ban foglaltakra tekintettel, ápolási díj állapítható meg annak a 

hozzátartozónak aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi az alábbi 

feltételek együttes fennállása esetén: 

a) az ápolt tartását, gondozását, ellátását szerződésben nem vállalták, 

b) az ápoló munkaviszonnyal rendelkezik és hozzátartozójának ápolása céljából fizetés 

nélküli szabadságot engedélyeztek részére, vagy munkaviszonyát azért kellett 

megszüntetnie, mert ápolás céljából a munkáltató nem engedélyezte a fizetés nélküli 

szabadságot, vagy teljes munkaidős foglalkoztatását azért kérte 4 órára csökkenteni, 

hogy hozzátartozója ápolását el tudja látni, 

c) nincs az ápolásra szoruló személlyel közös háztartásban együtt élő olyan közeli 

hozzátartozó, aki az ápolási feladatot elláthatná, 

d) az ápoló családjában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200%-át, 
e) az ápoló és az ápolt közös lakásban, de legalább mindketten Pápa város közigazgatási 

területén élnek életvitelszerűen.  

(2) Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott 

alapösszeg 

a) 80 %-a, ha az ápoló keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő 

munkavégzés kivételével – a napi 4 órát nem haladja meg, 

b) 110 %-a 100 forintra kerekítve, amennyiben   

              ba)  az ápoló kettő, vagy több ápolásra, gondozásra szoruló személyt lát el, vagy 

 bb)  az ápoló fizetés nélküli szabadságot vett igénybe hozzátartozója ápolása céljából, 

c) 100 %-a az a)-b) pontokba nem tartozó esetekben. 

 

(3)  Az ápolási díj iránti kérelemhez a Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésében meghatározottakon 

túl mellékelni kell 

a) az ápoló családjában élők jövedelem igazolását,  

b) a fizetés nélküli szabadságról szóló munkáltatói engedélyt, vagy az elutasítást tartalmazó 

döntést,  
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c) az illetékes állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy a kérelmező részesül-e 

pénzellátásban, 

d) a rendszeres pénzellátásra vonatkozó hivatalos igazolást. 

 

(4)  Az ápolási díjat a Szt. 42. §-ának rendelkezésein túl meg kell szüntetni akkor is, ha  

a) a rendeletben foglaltak már nem állnak fenn,  

b) az ápoló, vagy az ápolt ezt kéri, vagy 

c) a jogosultság felülvizsgálata során az ápoló nem működik együtt az Egészségügyi és 

Szociális Bizottsággal.  

 

(5)  Az ápolási díjra való jogosultság felülvizsgálatának eredményéről határozatot kell hozni.  

 

8. Temetési kölcsön 

 

16.  § 

 

(1) Kamatmentes temetési kölcsön biztosítható annak a személynek, aki meghalt személy 

eltemettetéséről gondoskodott, továbbá  

a) egyedül él és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének kétszeresét, vagy 

b) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének kétszeresét és 

kérelmező rendelkezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét meghaladó 

rendszeres jövedelemmel, mely a kölcsön visszafizetéséhez fedezetet nyújt. 

 

(2)  A kamatmentes temetési kölcsön összege 60 000 forintig terjedhet, de nem haladhatja meg a 

temetési segély összegével csökkentett, számlákkal igazolt temetési költséget. 

A kölcsön összegét legfeljebb 24 hónap alatt kell visszafizetni, havi egyenlő részletekben, 

minden hónap 15. napjáig.
 

 

 

(3) Amennyiben a kötelezett a részletet 3 hónapon keresztül nem fizeti meg, meg kell vonni a 

részletfizetési kedvezményt és a kölcsön még vissza nem fizetett részét 30 napon belül 

egyösszegben kell visszafizetni.  

 

(4)  A kölcsönt felvevő a részletfizetési kedvezmény megvonását követően az önkormányzattól 

semmilyen támogatásban nem részesülhet, míg visszafizetési kötelezettségének 

maradéktalanul nem tesz eleget. 
 

IV. Fejezet 

Szociális rászorultságtól függő természetben nyújtott szociális ellátások 

 

9. Közgyógyellátás 

 

17.  § 

 

Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot kell megállapítani annak a szociálisan 

rászorult személynek, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az 

egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 10 %-át és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az 
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öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 240 %-át, egyedül élő esetén 280 %-át, 

feltéve, hogy közgyógyellátásra az Szt. 50. § (1)-(2) bekezdése alapján nem jogosult. 

 

 

10. Köztemetés 

 

18.  § 

 

(1) A köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól különös méltánylást érdemlő 

körülmények fennállása esetén a polgármester részben vagy egészben mentesítheti az 

eltemettetésre köteles személyt.  

 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásakor az 4. § (1) bekezdés b)-c) pontjában és az 4. § (3) 

bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.  

 

 

11. A települési szilárd hulladékra vonatkozó díjkedvezmény 

 

19. § 

 
(1) A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról szóló 

 önkormányzati rendelet szerinti ingatlan természetes személy tulajdonosa a  közszolgáltatási 

díjból 50 % díjkedvezményre jogosult, amennyiben   

 a)  a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatási szerződést megkötötte, 

 b)  közszolgáltatásidíj-hátraléka nincs és 

 c) háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

 mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 

(2)  Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában nem minősül hátraléknak az a tartozás, 

 amelynek teljesítésére a hátralékos a KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató 

 Kft.-vel (továbbiakban: közszolgáltató) részletfizetésre megállapodást kötött. 

(3)  A kérelemhez a 5. §-ban foglaltakon túl csatolni kell  

 a)  a közszolgáltatási szerződést és 

 b) a közszolgáltató igazolását a közszolgáltatási díj és a részletfizetésre vonatkozó 

 megállapodás szerinti díj megfizetéséről.  

 

(4)  Az Önkormányzat a költségvetése terhére a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles a 

közszolgáltatónak megtéríteni a közszolgáltatási díj díjkedvezményként megállapított részét. 

(5) A kérelmezőt a közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó kedvezmény a kérelem 

 benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra illeti meg. 

(6)  A jogosultsági feltételek hiányában nyújtott díjkedvezményt meg kell szüntetni, a 

díjkedvezményt jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell a 

díjkedvezmény összegének megfelelő pénzegyenérték megfizetésére. 

(7) A (6) bekezdés szerinti megtérítést az elrendelése napján érvényes jegybanki alapkamattal 

megemelt összegben kell visszafizetni. Kamat csak a díjkedvezmény jogosulatlan és 

rosszhiszemű igénybevétele és az erről való tudomásszerzés közötti időtartamra számítható 

fel. 
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(8)  A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítését az igénybevételről való 

tudomásszerzésétől számított három hónapon belül lehet elrendelni. Nem lehet a megtérítést 

elrendelni, ha az igénybevételtől, illetőleg folyamatos ellátás esetén az ellátás megszűnésétől 

egy év már eltelt. 

 

V. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

20. § 

 

(1)  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.    

 

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.  

 

(3) Hatályát veszti 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2010. (VII.8.) önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és 

az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról,  

 2.  Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2011. (II.25.) önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és 

az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 16/2010. (VII.8.) önkormányzati rendelet 

módosításáról,   

3.  Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2011. (IV.14.) önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és 

az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 16/2010. (VII.8.) önkormányzati rendelet 

módosításáról,  

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2012. (III.29.) önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és 

az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 16/2010. (VII.8.) önkormányzati rendelet 

módosításáról, 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2012. (V.17.) önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és 

az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 16/2010. (VII.8.) önkormányzati rendelet 

módosításáról, 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 24/2012. (XI.27.) önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és 

az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 16/2010. (VII.8.) önkormányzati rendelet 

módosításáról, 

7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és 

az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 16/2010. (VII.8.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

 

Pápa, 2013. december 20. 

 

 
 

        Dr. Áldozó Tamás        Kanozsainé dr. Pék Mária  

            polgármester              címzetes főjegyző 
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1. melléklet a ……/2013.(…………) önkormányzati rendelethez 

KÉRELEM  

Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 

I. Személyi adatok 

1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok 

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

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

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

Születési hely,év,hó,nap:..................................................................................................................... 

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

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

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

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

2.  A kérelmező családi állapota (a megfelelő választ kérjük a □-be x-el megjelölni.) 

□ egyedülálló 

□ házastársával/élettársával él együtt 

 

3. A házastárs/élettárs személyi adatai 

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

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

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

Születési hely,év,hó,nap:..................................................................................................................... 

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

Lakóhely:............................................................................................................................................ 

Tartózkodási hely:.............................................................................................................................. 

Gyermek neve 
Születési 

helye,ideje Anyja neve Állampolgársága 
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II. Jövedelmi adatok 

 

A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek 

a havi jövedelme forintban: 

 A jövedelem típusa  Kérelmező 
 Házastársa  

(élettársa) 
 Gyermekei 

 1. Munkaviszonyból és más   

     foglalkoztatási jogviszonyból   

     származó jövedelem 

            

 2. Társas, egyéni vállalkozásból,  

     őstermelői, illetve szellemi és  

     más önálló tevékenységből  

     származó jövedelem 

  

 

          

 3. Alkalmi munkavégzésből  

     származó jövedelem 

            

 4. Táppénz, gyermekgondozási  

     támogatások 

            

 5. Nyugellátás és egyéb  

     nyugdíjszerű rendszeres  

     szociális ellátások 

            

 6. Önkormányzat és munkaügyi  

     szervek által folyósított  

     ellátások 

            

 7. Egyéb jövedelem             

 8. Összes jövedelem             

 

A család 1 főre jutó jövedelme:……………………..Ft. 

 

Tudomásul veszem, hogy  

- a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 131. §-ának (5) 

bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes 

igazgatósága útján - ellenőrizheti. 

- amennyiben az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen veszem igénybe, úgy azt a Gyvt. 

133. §-ában foglaltak alapján meg kell térítenem. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben foglaltak a valóságnak 

megfelelnek. 

 

Pápa, 20……………………………………… 

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

             kérelmező (törvényes képviselő)                          házastárs/élettárs (törvényes képviselő) 
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INTÉZMÉNYVEZETŐI   IGAZOLÁS 

 

 

 

 

Gyermek neve                 Az 1997. évi XXXI. törvény. 151. §                    Intézményvezető 

                          (5) bekezdésének mely pontja alapján                          aláírása 

                                     biztosít az intézmény normatív támogatást*                bélyegző 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

* megfelelő válasz beírandó 
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ 

I.  Személyi adatok: 

Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A 

házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. 

Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; 

 

A kérelem benyújtásának időpontjában - közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell 

figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

-  szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, 

-  20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket, 

-  23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat 

folytató gyermeket, 

-  25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat 

folytató gyermeket, 

- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermeket. 

 

Szülő alatt a családbafogadó gyámot kell érteni, ha a családbafogadó gyám a gyámsága alá helyezett gyermek 

tartására köteles. 

 

II. Jövedelmi adatok: 

 

Jövedelem: az elismert költségekkel és befizetési kötelezettséggel csökkentett, a személyi jövedelemadóról szóló 

törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a 

jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az 

egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, 

illetve hozzájárulást kell fizetni. 

 

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett 

tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 

alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert 

költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 

adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást 

folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt 

költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés 

esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 

 

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt 

terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi 

szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói 

járulék. 

 

Nem minősül jövedelemnek az önkormányzati segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési 

támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó támogatás: (Erzsébet-utalvány), a 

családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozónak biztosított pótlék; a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és 

külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, a 

személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott 

személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, a fogadó 

szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő 

munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a 

természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések 

alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a 

továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott 

tiszteletdíj, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, a szociális szövetkezet (ide nem értve az 

iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi 

jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel. 
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Jövedelem számítás: A jogosultság megállapításakor 

-  a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: 

vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, 

-  a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának 

hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, 

azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves 

jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől 

eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység 

időtartama alapján kell kiszámítani. 

 

A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni 

- a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, 

- a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt, 

-  a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó 

részét. 

 

III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok: 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, középfokú oktatási intézmény nappali rendszerű 

oktatásában résztvevő gyermek esetén a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj 50 %-át az önkormányzat 

átvállalja. 

 

Az a család, ahol az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át nem 

haladja meg, az alábbi kedvezményre jogosult: 

- bölcsődébe, illetve óvodába járó gyermek esetén a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjának 50%-át, 

- általános és középfokú oktatási intézményekben tanulmányokat folytató gyermek esetén a tanuló nappali 

rendszerű oktatásban történő részvételéig, az ebéd térítési díjának 50 %-át 

 az önkormányzat átvállalja. 

 

A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) is alá kell írnia. 

 

Gyermekétkeztetési kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától kell 

megállapítani. 
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2. melléklet a ……/2013.(…………) önkormányzati rendelethez 

KÉRELEM  

tankönyvtámogatás megállapításához 

I. Személyi adatok 

1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok 

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

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

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

Születési hely,év,hó,nap:..................................................................................................................... 

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

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

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

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

2.  A kérelmező családi állapota (a megfelelő választ kérjük a □-be x-el megjelölni.) 

□ egyedülálló 

□ házastársával/élettársával él együtt 

 

3. A házastárs/élettárs személyi adatai 

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

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

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

Születési hely,év,hó,nap:..................................................................................................................... 

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

Lakóhely:............................................................................................................................................ 

Tartózkodási hely:.............................................................................................................................. 

Gyermek neve 
Születési 

helye,ideje Anyja neve Állampolgársága 
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II. Jövedelmi adatok 

 

A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek 

a havi jövedelme forintban: 

 A jövedelem típusa  Kérelmező 
 Házastársa  

(élettársa) 
 Gyermekei 

 1. Munkaviszonyból és más   

     foglalkoztatási jogviszonyból   

     származó jövedelem 

            

 2. Társas, egyéni vállalkozásból,  

     őstermelői, illetve szellemi és  

     más önálló tevékenységből  

     származó jövedelem 

  

 

          

 3. Alkalmi munkavégzésből  

     származó jövedelem 

            

 4. Táppénz, gyermekgondozási  

     támogatások 

            

 5. Nyugellátás és egyéb  

     nyugdíjszerű rendszeres  

     szociális ellátások 

            

 6. Önkormányzat és munkaügyi  

     szervek által folyósított  

     ellátások 

            

 7. Egyéb jövedelem             

 8. Összes jövedelem             

 

A család 1 főre jutó jövedelme:……………………..Ft. 

 

Tudomásul veszem, hogy  

- a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 131. §-ának (5) 

bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes 

igazgatósága útján - ellenőrizheti. 

- amennyiben az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen veszem igénybe, úgy azt a Gyvt. 

133. §-ában foglaltak alapján meg kell térítenem. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben foglaltak a valóságnak 

megfelelnek. 

 

Pápa, 20……………………………………… 

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

             kérelmező (törvényes képviselő)                          házastárs/élettárs (törvényes képviselő) 
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ 

I.  Személyi adatok: 

Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A 

házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. 

Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; 

 

A kérelem benyújtásának időpontjában - közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell 

figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

-  szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, 

-  20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket, 

-  23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat 

folytató gyermeket, 

-  25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat 

folytató gyermeket, 

- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermeket. 

 

Szülő alatt a családbafogadó gyámot kell érteni, ha a családbafogadó gyám a gyámsága alá helyezett gyermek 

tartására köteles. 

 

II. Jövedelmi adatok: 

 

Jövedelem: az elismert költségekkel és befizetési kötelezettséggel csökkentett, a személyi jövedelemadóról szóló 

törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a 

jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az 

egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, 

illetve hozzájárulást kell fizetni. 

 

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett 

tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 

alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert 

költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 

adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást 

folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt 

költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés 

esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 

 

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt 

terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi 

szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói 

járulék. 

 

Nem minősül jövedelemnek az önkormányzati segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési 

támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó támogatás: (Erzsébet-utalvány), a 

családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozónak biztosított pótlék; a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és 

külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, a 

személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott 

személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, a fogadó 

szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő 

munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a 

természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések 

alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a 

továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott 

tiszteletdíj, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, a szociális szövetkezet (ide nem értve az 

iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi 

jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel. 
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Jövedelem számítás: A jogosultság megállapításakor 

-  a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: 

vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, 

-  a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának 

hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, 

azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves 

jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől 

eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység 

időtartama alapján kell kiszámítani. 

 

A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni 

- a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, 

- a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt, 

-  a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó 

részét. 

 

III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok 

 

Amennyiben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 

-  család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145 %-át, vagy 

- gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének   

160 %-át és a családban általános vagy középiskolai nappali rendszerű oktatásban résztvevő gyermek tartásáról 

gondoskodnak,  

gyermekenként 10 000 forint tankönyvtámogatás állapítható meg. 

 
Nem állapítható meg tankönyvtámogatás annak a kérelmezőnek, akinek a gyermeke más jogcímen normatív 

kedvezményben részesül.  

A tankönyvtámogatás iránti kérelmeket minden év október 31-éig lehet benyújtani, melyhez mellékelni kell a tanulói 

jogviszonyról szóló igazolást. 

 

A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) is alá kell írnia. 
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3. melléklet a ……/2013.(…………) önkormányzati rendelethez 

 

KÉRELEM 

önkormányzati segély iránt 

 

1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok 

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

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

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

Születési hely,év,hó,nap:..................................................................................................................... 

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

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

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

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

2.  A kérelmező családi állapota (a megfelelő választ kérjük a □-be x-el megjelölni.) 

□ egyedülálló 

□ házastársával/élettársával él együtt 

 

3. A házastárs/élettárs személyi adatai 

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

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

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

Születési hely,év,hó,nap:..................................................................................................................... 

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

Lakóhely:............................................................................................................................................ 

Tartózkodási hely:.............................................................................................................................. 

Gyermek neve 
Születési 

helye,ideje Anyja neve Állampolgársága 
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4. Az önkormányzati segély megállapítását*  

 

a) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet: 

 □  a rendszeres pénzellátás kifizetésének késedelme,  

□ rendszeres jövedelem megszűnése, 

□ a lakásfenntartási költségekben hátralék keletkezett, 

□ a családban élő gyermek beiskolázása,  

□ tartós betegség, vagy rokkantság miatt a családban jelentős jövedelem kiesés következett 

be és egyszeri kiadás keletkezett,  

□   megbetegedés miatt egyszeri, jelentős mértékű gyógyszerkiadás, 

□   kórházi kezelés, 

□   elemi kár, vagy baleset,  

□ bűncselekmény áldozatává válás, vagy 

□ elhunyt személy eltemettetése. 

 

b) létfenntartási gondok miatt  

□ élelmezés,  

□ ruházkodás,   

□ tüzelőanyag hiánya, 

□ a közüzemi szolgáltatás megszűnésének és  

□ a lakhatás elvesztésének veszélye.  

miatt kérelmezem. 

* a kérelem indokát/ait a □-be X-el kell megjelölni 

 

5. Elhunyt személy eltemettetése iránti kérelem esetén  

 

 Az elhunyt  személyi adatai: 

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

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

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

Haláleset helye, ideje:………………………………………………………………………………………... 
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Utolsó lakóhelye/tartózkodási helye:................................................................................................. 

 

Nyilatkozom, hogy elhunyt 

- tartására, eltemettetésére
   

köteles voltam  - nem voltam köteles* 

- hadirokkant járadékban
  

részesült  - nem részesült* 

- eltemettetését szerződésben 
 

vállaltam  - nem vállaltam* 

- olyan életbiztosítással  rendelkezett  - nem rendelkezett*, melynek a 

kedvezményezettje vagyok, és a biztosítás összege meghaladja a temetés költségét.  

* a megfelelő válasz aláhúzandó 

 

6. A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő 

gyermekeinek a havi jövedelme forintban: 

 A jövedelem típusa  Kérelmező 
 Házastársa  

(élettársa) 
 Gyermekei 

 1. Munkaviszonyból és más   

     foglalkoztatási jogviszonyból   

     származó jövedelem 

            

 2. Társas, egyéni vállalkozásból,  

     őstermelői, illetve szellemi és  

     más önálló tevékenységből  

     származó jövedelem 

  

 

          

 3. Alkalmi munkavégzésből  

     származó jövedelem 

            

 4. Táppénz, gyermekgondozási  

     támogatások 

            

 5. Nyugellátás és egyéb  

     nyugdíjszerű rendszeres  

     szociális ellátások 

            

 6. Önkormányzat és munkaügyi  

     szervek által folyósított  

     ellátások 

            

 7. Egyéb jövedelem             

 8. Összes jövedelem             

A család 1 főre jutó jövedelme:……………………..Ft. 

 

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

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

10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság 

illetékes igazgatósága útján – ellenőrizheti. Amennyiben az ellátást jogosulatlanul és 

rosszhiszeműen veszem igénybe, úgy azt az Szt. 17. §-ában foglaltak alapján meg kell térítenem. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben foglaltak a valóságnak 

megfelelnek. 

 

Pápa, 20……………………………………… 
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...................................................................... ...................................................................... 

             kérelmező (törvényes képviselő)                          házastárs/élettárs (törvényes képviselő) 

TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ 

I.  Személyi adatok: 

Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A 

házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. 

 

Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; 

 

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, az élettárs, 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; korhatárra való 

tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, 

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

fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek); a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti 

és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa. 

 

II. Jövedelmi adatok: 

 

Jövedelem: az elismert költségekkel és befizetési kötelezettséggel csökkentett, a személyi jövedelemadóról szóló 

törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a 

jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az 

egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, 

illetve hozzájárulást kell fizetni. 

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett 

tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 

alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert 

költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 

adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást 

folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt 

költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés 

esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt 

terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi 

szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói 

járulék. 

Nem minősül jövedelemnek az önkormányzati segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési 

támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó támogatás: (Erzsébet-utalvány), a 

családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozónak biztosított pótlék; a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és 

külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, a 

személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott 

személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, a fogadó 

szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő 

munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a 

természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések 

alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a 

továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott 

tiszteletdíj, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, a szociális szövetkezet (ide nem értve az 

iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi 

jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel. 
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Jövedelem számítás: A jogosultság megállapításakor 

-  a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: 

vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, 

-  a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának 

hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, 

azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves 

jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől 

eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység 

időtartama alapján kell kiszámítani. 

A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni 

- a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, 

- a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt, 

-  a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó 

részét. 

 

III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok: 

 

Önkormányzati segély a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy az időszakosan, vagy 

tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek vagy családok részére nyújtható.  

A temetési költségek mérséklésére – a halálesetet követő 3 hónapon belül - önkormányzati segély állapítható meg 

annak a kérelmezőnek, aki az elhunyt személy eltemettetéséről köteles gondoskodni. A határidő elmulasztása 

jogvesztő.  

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. § (1)-(2) bekezdése alapján a temetésről 

sorrendben a következők kötelesek gondoskodni: 

a) aki a temetést szerződésben vállalta; 

b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez; 

c) végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa  

    vagy élettársa; 

d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint. /Ptk. 685. § b) pontja közeli 

hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 

neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az 

élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs 

egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa./ 

Az önkormányzati segély összege alkalmanként a családban élők számának figyelembevételével az önkormányzati 

rendelet alapján kerül megállapításra.  
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4. melléklet a ……/2013.(…………) önkormányzati rendelethez 

K É R E L E M 

közköltségen történő eltemettetés iránt 

 

1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok 

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

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

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

Születési hely,év,hó,nap:..................................................................................................................... 

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

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

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

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

2.  A kérelmező családi állapota (a megfelelő választ kérjük a □-be x-el megjelölni.) 

□ egyedülálló 

□ házastársával/élettársával él együtt 

 

3. A házastárs/élettárs személyi adatai 

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

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

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

Születési hely,év,hó,nap:..................................................................................................................... 

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

Lakóhely:............................................................................................................................................ 

Tartózkodási hely:.............................................................................................................................. 

Gyermek neve 
Születési 

helye,ideje Anyja neve Állampolgársága 

       

       

       

       



29 
 

       

    

 

4. Az elhunyt  személyi adatai: 

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

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

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

Haláleset helye, ideje:………………………………………………………………………………………... 

Utolsó lakóhelye/tartózkodási helye:................................................................................................. 

Vagyonnal, ingatlannal rendekezett-e?         IGEN  NEM*          (*a kívánt rész aláhúzandó) 

Amennyiben igen, az ingatlan címe: ………………………………………………………………….……. 

 

5. Temetésre köteles személyek adatai 

 

II. Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek 

a havi jövedelme forintban: 

 A jövedelem típusa  Kérelmező 
 Házastársa  

(élettársa) 
 Gyermekei 

 1. Munkaviszonyból és más   

     foglalkoztatási jogviszonyból   

     származó jövedelem 

            

 2. Társas, egyéni vállalkozásból,  

     őstermelői, illetve szellemi és  

     más önálló tevékenységből  

     származó jövedelem 

  

 

          

 3. Alkalmi munkavégzésből  

     származó jövedelem 

            

 4. Táppénz, gyermekgondozási  

     támogatások 

            

 5. Nyugellátás és egyéb  

     nyugdíjszerű rendszeres  

     szociális ellátások 

            

 6. Önkormányzat és munkaügyi              

Név Szül.hely, idő Anyja neve Lakcíme 
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     szervek által folyósított  

     ellátások 

 7. Egyéb jövedelem             

 8. Összes jövedelem             

 

A család 1 főre jutó jövedelme:……………………..Ft. 

 

Tudomásul veszem, hogy  

- a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. §-ának (7) bekezdése 

alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes 

igazgatósága útján - ellenőrizheti. 

- amennyiben az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen veszem igénybe, úgy azt az Szt. 

17. §-ában foglaltak alapján meg kell térítenem. 

 

Nyilatkozom, hogy az elhunyt eltemettetésére köteles vagyok, de arról gondoskodni nem tudok, 

ezért kérem, hogy közköltségen történő eltemettetését elrendelni szíveskedjenek. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben foglaltak a valóságnak 

megfelelnek. 

 

Pápa, 20……………………………………… 

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

             kérelmező (törvényes képviselő)                          házastárs/élettárs (törvényes képviselő) 
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ 

I.  Személyi adatok: 

Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A 

házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. 

 

 Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; 

 

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, az élettárs, 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; korhatárra való 

tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, 

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

fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek); a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti 

és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa. 

 

II. Jövedelmi adatok: 

 

Jövedelem: az elismert költségekkel és befizetési kötelezettséggel csökkentett, a személyi jövedelemadóról szóló 

törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a 

jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az 

egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, 

illetve hozzájárulást kell fizetni. 

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett 

tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 

alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert 

költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 

adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást 

folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt 

költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés 

esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt 

terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi 

szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói 

járulék. 

Nem minősül jövedelemnek az önkormányzati segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési 

támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó támogatás: (Erzsébet-utalvány), a 

családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozónak biztosított pótlék; a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és 

külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, a 

személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott 

személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, a fogadó 

szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő 

munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a 

természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések 

alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a 
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továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott 

tiszteletdíj, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, a szociális szövetkezet (ide nem értve az 

iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi 

jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel. 

 

 

 

Jövedelem számítás: A jogosultság megállapításakor 

-  a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: 

vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, 

-  a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának 

hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, 

azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves 

jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől 

eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység 

időtartama alapján kell kiszámítani. 

A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni 

- a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, 

- a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt, 

-  a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó 

részét. 

 

III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok: 

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben - a 

halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen 

történő eltemettetéséről, ha 

-  nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy 

-  az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 

  

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat 

-  a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy 

-  az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. 

 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. § (1)-(2) bekezdése alapján a temetésről 

sorrendben a következők kötelesek gondoskodni: 

a) aki a temetést szerződésben vállalta; 

b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez; 

c) végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa  

    vagy élettársa; 

d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint. /Ptk. 685. § b) pontja közeli 

hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 

neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az 

élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs 

egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa./ 
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5. melléklet a ……/2013.(…………) önkormányzati rendelethez 

K É R E L E M 

Települési szilárd hulladékra vonatkozó díjkedvezmény iránt 

 

I. Személyi adatok 

1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok 

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

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

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

Születési hely,év,hó,nap:..................................................................................................................... 

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

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

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

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

2.  A kérelmező családi állapota (a megfelelő választ kérjük a □-be x-el megjelölni.) 

□ egyedülálló 

□ házastársával/élettársával él együtt 

 

3. A házastárs/élettárs személyi adatai 

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

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

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

Születési hely,év,hó,nap:..................................................................................................................... 

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

Lakóhely:............................................................................................................................................ 

Tartózkodási hely:.............................................................................................................................. 

Gyermek neve 
Születési 

helye,ideje Anyja neve Állampolgársága 
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II. Jövedelmi adatok 

 

A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek 

a havi jövedelme forintban: 

 A jövedelem típusa  Kérelmező 
 Házastársa  

(élettársa) 
 Gyermekei 

 1. Munkaviszonyból és más   

     foglalkoztatási jogviszonyból   

     származó jövedelem 

            

 2. Társas, egyéni vállalkozásból,  

     őstermelői, illetve szellemi és  

     más önálló tevékenységből  

     származó jövedelem 

  

 

          

 3. Alkalmi munkavégzésből  

     származó jövedelem 

            

 4. Táppénz, gyermekgondozási  

     támogatások 

            

 5. Nyugellátás és egyéb  

     nyugdíjszerű rendszeres  

     szociális ellátások 

            

 6. Önkormányzat és munkaügyi  

     szervek által folyósított  

     ellátások 

            

 7. Egyéb jövedelem             

 8. Összes jövedelem             

 

A család 1 főre jutó jövedelme:……………………..Ft. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben foglaltak a valóságnak 

megfelelnek. 

 

 

Pápa, …………………………………….. 
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...................................................................... ...................................................................... 

             kérelmező (törvényes képviselő)                          házastárs/élettárs (törvényes képviselő) 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ 

 

I.  Személyi adatok: 

Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A 

házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. 

 

Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; 

 

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, az élettárs, 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; korhatárra való 

tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, 

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

fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek); a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti 

és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa. 

 

II. Jövedelmi adatok: 

 

Jövedelem: az elismert költségekkel és befizetési kötelezettséggel csökkentett, a személyi jövedelemadóról szóló 

törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a 

jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az 

egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, 

illetve hozzájárulást kell fizetni. 

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett 

tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 

alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert 

költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 

adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást 

folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt 

költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés 

esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt 

terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi 

szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói 

járulék. 

 

Nem minősül jövedelemnek az önkormányzati segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési 

támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó támogatás: (Erzsébet-utalvány), a 
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családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozónak biztosított pótlék; a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és 

külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, a 

személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott 

személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, a fogadó 

szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő 

munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a 

természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések 

alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a 

továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott 

tiszteletdíj, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, a szociális szövetkezet (ide nem értve az 

iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi 

jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel. 

 

Jövedelem számítás: A jogosultság megállapításakor 

-  a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: 

vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, 

-  a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának 

hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, 

azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves 

jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől 

eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység 

időtartama alapján kell kiszámítani. 

A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni 

- a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, 

- a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt, 

-  a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó 

részét. 

 

III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok: 

 

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet 

szerinti ingatlan természetes személy tulajdonosa a  közszolgáltatási díjból 50 % díjkedvezményre jogosult, 

amennyiben   

 a)  a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatási szerződést megkötötte, 

 b)  közszolgáltatásidíj-hátraléka nincs és 

 c) háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 200 %-át. 

 

Nem minősül hátraléknak az a tartozás, amelynek teljesítésére a hátralékos a KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és 

Szolgáltató Kft.-vel részletfizetésre megállapodást kötött. 

 

A kérelemhez - a jövedelemigazolásokon túl – csatolni kell a közszolgáltatási szerződést és a közszolgáltató 

igazolását a közszolgáltatási díj és a részletfizetésre vonatkozó megállapodás szerinti díj megfizetéséről.  
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Általános indokolás 

 

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi 

LXXV. törvény 2. §-a módosította a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.  

2014. január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás önálló ellátási forma megszűnik és önkormányzati segéllyé olvad össze, továbbá a 

méltányossági közgyógyellátás megállapítása a települési önkormányzat hatásköre. A törvény 

felhatalmazó és átmeneti rendelkezései szerint a települési önkormányzatnak legkésőbb                

2013. december 31-éig kell megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, 

kifizetésének, folyósításának szabályairól szóló rendeletét az alábbiak figyelembe vételével: 

Az Szt. 45. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a 

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy 

tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak 

szerint önkormányzati segélyt nyújt. Önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási 

tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. 

 

Az Szt. 45. § (3) bekezdésének figyelembe vételével az önkormányzati segély adható eseti 

jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel. 

 

Az Szt. 45. §-ának (5)-(6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy önkormányzati segély esetén az 

ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatárt 

az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az nem lehet alacsonyabb az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál. 

(6) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított 

önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés 

költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a 

kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti. 

 

A törvénymódosításokra és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 
rendelkezéseire figyelemmel a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

és új önkormányzati rendelet megalkotása indokolt.  
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Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

A gyermekvédelmi törvény alapján a gyermekvédelmi ellátások formái helyett a gyermekek és a 

fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokat formáit, és eljárási szabályait kell 

meghatározni az önkormányzati rendeletben. 

 

2. §-hoz 

A magasabb szintű jogszabályok nem tartalmaznak valamennyi ellátási formára kötelezően 

alkalmazandó kérelem formanyomtatványt. Felhatalmazás alapján az önkormányzati rendelet 

előírhatja, hogy milyen ellátások esetében kell a kérelmet formanyomtatványon benyújtani. 

 

 

3. §-hoz 

A jelenleg hatályos önkormányzati rendelethez képest – a három ellátás egybeolvadása miatt – 

kizárólag technikai jellegű módosítást tartalmaz. 

 

 

4. §-hoz 

A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátások esetében lehetőség van arra, hogy a 

hatáskör gyakorlója – a kötelezett jövedelmi viszonyaira tekintettel – a megtérítendő összegre 

vonatkozóan részletfizetést, csökkentést engedélyezzen, vagy azt elengedje. A szabályok 

megegyeznek jelenleg hatályos önkormányzati-rendelettel.  

 

 

5. §-hoz 

A jelenleg hatályos önkormányzati-rendelethez képest technikai jellegű módosítást tartalmaz, 

tekintettel arra, hogy az adóhatóság elnevezése megváltozott, továbbá a fizetett vagy levont 

gyermektartásdíj összegét a banki átutalásról szóló bizonylattal is lehet igazolni.  

 

 

6. §-hoz 

Az önkormányzati rendelet alkalmazásában használt értelmező rendelkezések összhangban 

vannak az Szt-vel és a Gyvt-vel, amelyre az önkormányzati rendelet-tervezet merev hivatkozást 

alkalmaz. 

 

 

7. §-hoz 

Az önkormányzati rendelet-tervezet egyrészt technikai jellegű módosítást tartalmaz az 

önkormányzati segély bevezetése miatt, másrészről javasolja a méltányossági közgyógyellátás 

megállapításával kapcsolatos képviselőtestületi hatáskört átruházni a polgármesterre.  

 

 

8-9. §-hoz  

A gyermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátások köre a jelenleg 

hatályos önkormányzati rendelethez képest nem bővült, a jogosultsági feltételek nem 

módosulnak. 

 

 

10-13. §-hoz 
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A törvényi rendelkezések alapján megszűnt, önálló segélyezési formák (átmeneti segély, 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési segély) helyett önkormányzati segély kerül 

bevezetésre. Az önkormányzati rendelet-tervezet részletesen meghatározza azokat a létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzeteket és létfenntartási gondokat, amelyeknek a fennállása 

esetén az önkormányzati segély megállapítható. A jelenleg hatályos önkormányzati rendelethez 

képest több  rendkívüli élethelyzetet és létfenntartási gondot javasol figyelembe venni a tervezet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Az önkormányzati rendelet tervezete önkormányzati segély esetében a hatályos átmeneti segélyre 

és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság jövedelmi értékhatárait egységesíti. 

Nem módosult az egy főre jutó jövedelem értékhatára az egyedül élő igénylő és a gyermeket nem 

nevelő család esetében.  

Javasolja a tervezet a gyermeket nevelő családok esetén a jövedelmi értékhatárok 15 %-al történő 

megemelését. Az alkalmanként megállapítható önkormányzati segély összege 3-nál több 

gyermeket nevelő családban a jelenleg hatályos önkormányzati rendelethez képest kismértékben 

emelkedett. 

 

Az önkormányzati segély egy évben négy alkalommal vehető igénybe, függetlenül attól, hogy 

részesül-e a kérelmező valamilyen rendszeres ellátásban. Az alkalmak számába nem kell 

figyelembe venni a polgármester által – valamennyi körülmény mérlegelésével -  

méltányosságból megállapított önkormányzati segélyt, továbbá az elhunyt eltemettetéséhez 

igényelt támogatást. 

 

A temetési költségek mérséklésére nyújtott önkormányzati segély mértéke a jelenleg hatályos 

önkormányzati rendelethez képest nem módosul. Az egy főre jutó jövedelem alsó határát az Szt. 

rendelkezései szerint 130 %-ra meg kellett emelni. 

 

14-19. §-hoz 

Az aktív korúak ellátása, az ápolási díj, a temetési kölcsön, a közgyógyellátás, a köztemetés, a 

települési szilárd hulladékra vonatkozó díjkedvezmény vonatkozásában a rendelet-tervezet 

átvette a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott szabályokat. 

Technikai jellegű módosítást is tartalmaz, mert az Szt. módosítása miatt az ápolási díj 

megállapítása iránti kérelem mellékleteinek felsorolását 2014. január 1-jétől a 63/2006. (III.27.) 

Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése tartalmazza. 

 

20. §-hoz 

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza, valamint hatályos önkormányzati rendeletet és 

azt módosító önkormányzati rendeleteket helyezi hatályon kívül. 

 

1. melléklethez 

A gyermekétkeztetési kedvezmény megállapítása iránti kérelem formanyomtatványt tartalmazza. 

 

2. melléklethez 

A tankönyvtámogatás megállapítása iránti kérelem formanyomtatványt tartalmazza. 
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3. melléklethez 

Az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelem formanyomtatványt tartalmazza. 

 

4. melléklethez 

A közköltségen történő eltemettetés iránti kérelem formanyomtatványt tartalmazza. 

 

5. melléklethez 

A települési szilárd hulladékra vonatkozó díjkedvezmény iránti kérelem formanyomtatványt 

tartalmazza. 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése 

során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi 

jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

Az önkormányzati rendelet-tervezet a három ellátási forma egybeolvadást követően is  

ugyanazon élethelyzetek esetén biztosít támogatást, mint a hatályos önkormányzati rendelet, ezért 

társadalmi és gazdasági hatásában nagyobb részt változatlan. A temetési segélyre való 

jogosultság legalacsonyabb jövedelmi értékhatárának jogszabályból eredő emelkedése miatt a 

jogosultak köre bővül. A jelenleg hatályos önkormányzati rendelethez képest több alkalommal 

vehető igénybe az önkormányzati segély, amely kedvezőbb a rendkívüli élethelyzetbe került 

személyek, családok számára. A szabályozás várhatóan nem emeli meg jelentősen a költségvetési 

kiadásokat. 

Környezeti és egészségügyi következményei: 

Az önkormányzati rendelet-tervezet továbbra is előírja az aktívkorúak ellátása és a 

lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételeként a lakókörnyezet rendezettségének 

biztosítását.  

A települési szilárd hulladékra vonatkozó díjkedvezmény biztosításával csökkenhet az illegális 

hulladéklerakás. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Az önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása az adminisztratív terheket nem növeli a hatályos 

önkormányzati rendelethez képest, mert a feladat ellátás formája és mennyisége nem változik. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

Az Szt. 140/R. §-a alapján a települési önkormányzat legkésőbb 2013. december 31-éig kell 

megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, 

valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét, továbbá a 

méltányossági jogcímen megállapítható közgyógyellátás 2014. január 1-jétől a 

képviselőtestület hatásköre, mellyel kapcsolatos szabályokat a hivatkozott határidő előtt 

indokolt módosítani.  

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
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Az önkormányzati rendelet alkalmazásához a szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

Összeállította:  Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

   Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

   Bakalár Attila csoportvezető 

 

 

Pápa, 2013. december 20.          Dr. Áldozó Tamás sk. 

                               polgármester 


