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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

……./2014. (……….) önkormányzati rendelet-tervezete  

 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, 

valamint a gyermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és az 

ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 31/2013. (XII. 31.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról* 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében g) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

 

1. § 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, 

valamint a gyermek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és az 

ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 31/2013. (XII.31.) önkormányzati rendeletének (a 

továbbiakban: Rendelet) 3. melléklete helyébe az 1. melléklet, a 4. melléklete helyébe a 2. 

melléklet, az 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.  

 

2. § 

 

A Rendelet 11. § (b) pontjában a „törvényes képviselő jövedelme” szövegrész helyébe a 

„törvényes képviselő családjában az egy főre jutó jövedelem” szöveg, a 12. § (2) bekezdés a)  

pontjában a „jövedelme” szövegrész helyébe a „jövedelem” szöveg lép.   

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.   

 

 

 

Pápa, 2014. április 15. 

 

 
 

        Dr. Áldozó Tamás        Kanozsainé dr. Pék Mária  

            polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

(*a javasolt módosításokat a dőlt betűvel, a jogszabályok szövegét a vastagon szedett  szövegrészek tartalmazzák, normál betűs a 

jelenleg hatályos rendelet szövegét tartalmazza.) 
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1. melléklet a ……/2014.(…………) önkormányzati rendelethez 

„3. melléklet a 31/2013.(XII.31.) 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:……………………………………………………………………………… 

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

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

             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 gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. 

szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a 

továbbiakban: nevelt gyermek),  korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, 

értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, 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.  

Az önkormányzati segély összege az önkormányzati rendelet alapján kerül megállapításra.  
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2. melléklet a ……/2014.(…………) önkormányzati rendelethez 

„4. melléklet a 31/2013.(XII.31.) 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 
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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  

     szervek által folyósított  

     ellátások 

            

 7. Egyéb jövedelem             

 8. Összes jövedelem             

 

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

Név Szül.hely, idő Anyja neve Lakcíme 
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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 gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. 

szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a 

továbbiakban: nevelt gyermek),  korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, 

értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, 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: 

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.  
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3. melléklet a ……/2014.(…………) önkormányzati rendelethez 

„5. melléklet a 31/2013.(XII.31.) 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, …………………………………….. 

 

 

 

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

             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 gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. 

szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a 

továbbiakban: nevelt gyermek),  korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, 

értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, 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. 

 



16 
 
 

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 

 

A 2013. II. 26-án kihirdetett Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2014. március 

15-én hatályba lépett. 

Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról 

szóló 2013. évi CCLII. törvény érintette az Szt.-t is, amely – többek között - a pénzbeli és 

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

tekintettel nyújtható ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 31/2013. 

(XII. 31.) önkormányzati rendeletre vonatkozó felhatalmazó és értelmező rendelkezéseket is 

meghatározza. 

Részletes indokolás 

1. §-hoz 

Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról 

szóló 2013. évi CCLII. törvény 1. § (2) bekezdése módosította az Szt. alkalmazásában a közeli 

hozzátartozó fogalmát, emiatt szükséges az önkormányzati rendelet mellékleteinek a módosítása. 

 

2. §-hoz 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2. § (1) bekezdése 

alapján a jogalkotás alapvető követelményei közé tartozik, hogy a jogszabálynak a címzettek 

számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkeznie. 

Ennek megfelelően az önkormányzati rendelet-tervezet technikai jellegű módosítást is tartalmaz. 

 

 

3. §-hoz 

 

A hatályba léptető rendelkezést 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 mellékletében szereplő kérelem formanyomtatványok 

módosításának és a technikai jellegű változásoknak gazdasági, költségvetési hatása nincs, a 

szabályozás társadalmi hatása, hogy az ügyfelek számára növeli a jogbiztonságot és az ügyfelek 

számára azt jobban érthetővé teszi. 
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Környezeti és egészségügyi következményei: 

Az önkormányzati rendelet-tervezet nem jár környezeti és egészségügyi következményekkel.  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Az önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása az adminisztratív terheket jelentősen nem növeli,  

a feladat ellátás formája és mennyisége nem változik, kizárólag a kérelem formanyomtatványokat 

kell elkészíteni és sokszorosítani. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról 

szóló 2013. évi CCLII. törvény érintette az Szt.-t is, amely miatt indokolt az önkormányzati 

rendelet módosítása.  

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

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, 2014. április 15.          Dr. Áldozó Tamás sk. 

                               polgármester 


