
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb 

pénzbeli és természetbeni támogatásának rendszeréről, a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi 

térítési díjáról 
 
(egységes szerkezetben a 6/2015. (IV.27.), a 9/2015. (VI.29.), a 16/2015. (XI.27.), a 2/2016. (I.25.), 

a 6/2016. (II.29.), a 10/2016. (VII.6.), a 16/2016. (XI.28.), az 5/2017. (II.27.), a 7/2017. (III.31.), a 

13/2017. (VII.20.), az 5/2018. (II.26.), a 12/2018. (XI.29.), az 1/2019. (I.28.), a 3/2020. (II.28.), 

6/2020. (V.13.), a 18/2020. (XI. 16.), a 21/2020. (XI. 26.), a 3/2021. (III. 19.), a 4/2021. (III. 25.) 

önkormányzati rendeletekkel) 

 
1Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) 

bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 

45. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 115. § (3) 

bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a 134/E. §-ában, valamint a 

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

bekezdésében, a 29. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, a 148. § (5) 

bekezdésében és a 151. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Arló Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2016. (X. 31.) 

önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

 

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. §2 

 

A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. 

 

2. Pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatások formái 

 

2. § 

                                           
1 Módosította a 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. március 2-től. 
2 Módosította a 6/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. május 1-jétől. 
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A jogosult részére – az e rendeletben meghatározott feltételek szerint – 

a) lakhatáshoz kapcsoló rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 

(a továbbiakban: lakásfenntartási támogatás) 

b)  gyermek és fiatal felnőttek települési támogatása 

c)  rendkívüli települési támogatás 

(a továbbiakban együtt: szociális ellátás) nyújtható.   

 

3. Szociális és gyermekvédelmi ellátások formái 

 

3. §3 

 

Arló Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a szociális és 

gyermekvédelmi ellátások helyben biztosított formáit az alábbiakban állapítja meg: 

 

a) Szociális alapszolgáltatások: 

aa) szociális étkeztetés 

ab) házi segítségnyújtás 

ac) családsegítés 

ad) nappali ellátás keretében nyújtott idősek klubjába történő felvétel 

 

b) Személyes gondoskodás keretében nyújtott alapellátások: 

ba) gyermekjóléti szolgáltatás 

bb) gyermekek napközbeni ellátása, bölcsődei, óvodai ellátás, vagy iskolaotthonos 

foglalkozás keretében. 

 

4. Általános eljárási szabályok 

 

4. § 

 

(1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti igényeket az Arlói 

Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) ügyfélszolgálatán, az erre rendszeresített 

formanyomtatványon, a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális és 

gyermekjóléti ellátások iránti kérelmet az intézményvezetőnél kell benyújtani, melyhez 

csatolni kell az abban feltüntetett igazolásokat. Az eljárás indokolt esetben hivatalból is 

indítható. 

 

(2) Az ellátások igénylésekor a kérelmező köteles minden ellátási formában az e  

rendelet megfelelő melléklete szerinti kérelmet benyújtani és az abban feltüntetett 

jövedelmekről megfelelő igazolást mellékelni.  

 

(3) 4A vagyoni helyzet igazolásához csatolni szükséges az arról szóló irat másolatát. 

Vagyon alatt a Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat kell érteni. 

 

(4) A jövedelem számításánál irányadó időszak, az igazolás módja, valamint a 

jövedelem számítása tekintetében a Szt. 10. § (2) – (6) bekezdésében foglaltak szerint kell 

eljárni.  

                                           
3 Módosította az 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. február 28-tól. 
4 Módosított a 6/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése. Hatályos: 2015. május 1-jétől. 
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(5) 5 6Köteles továbbá a települési támogatás igénylése esetén mellékelni: 

a) A táborozási-nyaralási támogatásnál érvényes iskolalátogatási igazolást, 

b) Táborozási-nyaralási támogatásnál a tábori díjról szóló igazolást, 

c) 60 napnál nem régebben történt elemi kárról a katasztrófavédelem által 

kiadott „Műszaki/mentési jelentés” másolatát, 

d) diagnosztizált súlyos betegségről kórházi zárójelentést, vagy ambuláns 

leletet, 

e) egy hónapot meghaladó keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy 

kórház igazolást, 

f) az orvos által felírt gyógyszerek költségéről szóló igazolást, 

g) az igényelt egészségügyi segédeszköz költségéről szóló igazolást, 

h) a temetés költségeiről szóló eredeti számlát és a halotti anyakönyvi kivonat 

másolatát. 

 

(6) A jogosultsági feltételek fennállását – a közös háztartásban együttélést, a saját 

háztartáson belüli eltartást, jövedelemmel nem rendelkező nagykorú esetében a 

rokkantságot, a fogyatékosságot, a munkanélküliséget – az önkormányzattól, járási 

hivataltól igénybe vett ellátásról szóló igazolással, határozattal, valamint a Hivatalnál 

vezetett nyilvántartás adatainak felhasználásával kell igazolni. 

 

(7) A lakásfenntartási támogatás megállapításához szükséges továbbá: 

a) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása, 

b)  a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés 

alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a 

szolgáltató általi azonosításához szükséges adata, 

c) a lakáscélú kölcsönszerződés adósának és adóstársának a kölcsönt nyújtó 

pénzintézet általi azonosításához szükséges adata. 

 

(8) A Hivatal ügyintézői az ellátást igénylő lakásán környezettanulmányt készíthetnek. 

A környezettanulmány az elkészítésétől számított három hónapig érvényes. 

 

(9) A tényállás tisztázása érdekében háziorvosi, szakorvosi, védőnői, pedagógiai 

vélemény, javaslat kérhető. A vagyoni körülmények további tisztázása érdekében a 

kérelmezőre és vele azonos lakásban élő közeli hozzátartozókra vonatkozóan - hozzájáruló 

nyilatkozatuk alapján – további információk beszerezhetőek. 

 

(10) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a szociális ügyekkel foglalkozó 

ügyintéző az alábbiak szerint ellenőrizheti: 

a) megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot, 

b) megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,  

c) megkeresheti a közlekedési igazgatási hatóságot,  

d) elrendelheti környezettanulmány készítését, 

e) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót. 

 

(11) A támogatás megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás 

adatai az irányadók.  

                                           
5 Módosított a 6/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 2. §. (2) bekezdése. Hatályos: 2015. május 1-jétől. 
6 Módosította az 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2017. február 28-tól. 
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(12) 7Annak igazolására, hogy a kérelmező egyedül és vagy a szülő gyermekét egyedül 

neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló 

ítélet, képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy 

ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló irat szolgálhat. 

 

5. § 

 

(1) Az Önkormányzat a szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási 

szerződés alapján, természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel 

nyújtott lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapítása esetén a szolgáltató 

részére - a jogosultság megállapítását követő hónaptól kezdődően minden hónap 5. napjáig 

- elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít az adatszolgáltatás hónapjában folyósításra 

került támogatásokról. 

 

(2) Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell 

a) a határozatot hozó szerv megnevezését, 

b) a határozat számát, 

c) a támogatott szolgáltatást igénybe vevő személy nevét és születési idejét, 

d) a jogosult lakcímét az irányítószámnak, a helységnek, a közterület nevének és 

jellegének, a házszámnak, az épületnek, lépcsőháznak, emeletnek és ajtónak a 

megjelölésével, 

e) a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján 

szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi 

azonosításához szükséges adatot, 

f) a támogatásra való jogosultság kezdő és végső időpontját, 

g) a támogatás havi összegét, 

h) a támogatás f) pontban jelölt időtartamon belüli megszüntetése esetén a jogosultság 

végső időpontját. 

 

(3) A lakásfenntartási támogatással támogatott szolgáltatást szolgáltatási, egyetemes 

szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján nyújtó szolgáltató a támogatást az 

általa vagy megbízottja által kiállított számlában (részszámlában) havonta, illetve a 

számlakibocsátás gyakoriságához igazodóan, külön soron, a számla végösszegének a 

támogatással való csökkentése révén érvényesíti. 

 

(4) Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét 

meghaladja, a jóváírást követően fennmaradó különbözeti összeg a következő számlában 

kerül érvényesítésre. Amennyiben a különbözeti összeg a következő számlában teljes 

mértékben nem jóváírható, azt a további számlá(k)ban a teljes jóváírásig érvényesíteni kell. 

 

(5) Ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás 

folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a 

haláleset hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben 

folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni. 

 

(6)  A szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján, 

természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel nyújtott lakásfenntartási 

                                           
7 Módosított a 6/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelet 2. §. (3) bekezdése. Hatályos: 2015. május 1-jétől. 
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támogatás esetében ugyanazon lakás tekintetében bekövetkezett szolgáltató váltás esetén a 

változás hónapjára járó támogatást teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a 

változást követő hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani. 

 

(7) Ha a támogatás folyósításának időtartama alatt támogatásban részesülő személy 

lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy szolgáltató váltás 

történik, a szolgáltató és a fogyasztó közti elszámolást követően fennmaradó összeget a 

szolgáltató az Önkormányzatnak 15 napon belül visszautalja, és a visszafizetett összeg 

egyéb lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra fordítható. 

 

6. § 

 

(1) Az e rendeletben megállapított ellátások pénzben postai utalással, lakossági 

folyószámlára utalással, készpénzben a Hivatal pénztárából történő kifizetéssel, 

utalvány formájában, vagy közüzemi gazdasági társaságokhoz, intézményekhez történő 

utalással adhatóak. 

 

(2) A havi rendszerességgel adott szociális ellátásokat – ettől eltérő rendelkezés 

hiányában – utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani. 

 

(3) A kérelmezőt a havi rendszerességgel folyósított szociális ellátások a kérelem 

benyújtása hónapjának első napjától illetik meg. 

 

(4) Ha a jogosultság az ellátás folyósításának időtartama alatt szűnik meg, a megszűnés 

hónapjában a támogatást teljes összegben kell folyósítani. 

 

(5) A rendszeres szociális ellátásra való jogosultság ismételt megállapítása iránti 

kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnése hónapjában is 

benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését 

követő naptól kell megállapítani. 

 

(6) 8 9 10 A pénzben nyújtott települési támogatás felhasználása ellenőrzése érdekében a 

segélyezettnek a kifizetést követő 5 napon belül a nevére kiállított számlákat kell 

benyújtania 13. § (9) és (9b) bekezdésében meghatározott települési támogatás kivételével, 

melyről a segélyt megállapító ügyintéző másolatot készít és megvizsgálja a felhasználás 

jogszerűségét. 

 

(7) A jogosult a jogerős határozatból eredő igényét a kifizetés esedékességétől 

számított egy hónapon belül érvényesítheti. 

 

(8) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy e rendelet megsértésével 

nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és 

rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezni kell 

a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, 

b) a természetben nyújtott szociális ellátás esetén a szolgáltatásnak megfelelő 

pénzegyenérték megfizetésére.  

 

                                           
8 Módosított a 6/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. május 1-jétől. 
99 Módosította az 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2017. február 28-tól. 
10 Módosította a 18/2020. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. november 17-től. 
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(9) Az Szt. 17. § (5) bekezdés szerinti döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.  

 

(10) 1112 

  

5. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének  

eljárási szabályai 

 

7. § 

 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díj ellenében vehetők 

igénybe. 

 

(2) Az Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ (a továbbiakban: ASZAK) 

intézményvezetője külön eljárás nélkül köteles ellátást biztosítani: 

a) ha az egészségkárosodás bármilyen lehetősége felmerülhet, 

b) váratlan esemény (haláleset, baleset) miatt a rászorult ellátása nem 

biztosított.  

 

(3) Az ASZAK intézményvezetője külön eljárás keretében az alábbi esetekben nyújthat 

ellátást: 

a) aki kora vagy egészségi állapota, szociális helyzete miatt önmaga, illetve 

családtagjai számára napi egyszeri meleg ételt biztosítani más módon nem 

tud,  

b) aki otthonában maga és családja ellátására saját erőből nem képes, és más 

nem gondoskodik róla, 

c) szociális és mentális segítségre szoruló 18. életévét betöltött 

egészségkárosodott, aki önmaga ellátására csak részben képes. 

 

(4) Az ellátás megszűnésének esetei és módja: 

a) ha a közösség érdekeit, a házirendet sérti az adott személy további 

gondozása, 

b) ha az ellátásra szoruló egészségi állapotának romlása miatt nem nyújtható 

megfelelő ellátás. 

 

(5) Az ellátás megszűnéséről a szociális intézmény vezetője írásban értesíti az 

ellátottat, a megszűnés okának és időpontjának feltüntetésével, valamint tájékoztatást a 

jogorvoslati lehetőségről. 

 

(6) Az ASZAK intézményvezetője az ellátás igénybevételének megkezdésekor az 

ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. 

 

6. Hatásköri rendelkezések 

 

8. § 

 

(1) 13 14Az Önkormányzat az őt megillető önkormányzati hatósági jogkör gyakorlását e 

rendeletben meghatározott támogatásokra az alábbiak szerint ruházza át: 

                                           
11 Beiktatta a 6/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. május 1-jétől. 
12 Hatályon kívül helyezte a 9/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2015. június 30-tól. 
13 Módosította a 16/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. november 29-től. 
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a) Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság átruházott hatásköre: 

 

 

aa) gyermek és fiatal felnőttek települési támogatása 

ab) szociális alapszolgáltatások térítési díjának méltányossági mérséklése 

ac) jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátások tekintetében 

részletfizetés engedélyezése, részbeni vagy teljes elengedése 

ad) köztemetés esetén a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettség 

alóli részben vagy egészben történő elengedése 

 

b) Polgármester átruházott hatáskörei: 

 

ba) lakásfenntartási támogatás 

bb) rendkívüli települési támogatás 

 

    

(2) 15A képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott gyermekjóléti 

alapellátásokat az alábbi intézményei útján biztosítja: 

a) ASZAK 

b) Arlói Széchenyi István Általános Iskola (a továbbiakban: Iskola) 

c) Arlói Tengerszem Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) 

d) Ózdi Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) 

 

(3) Az intézményvezető a rendeletben meghatározott feltételek szerint: 

a) dönt a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások iránti 

kérelemről, 

b) a Szt. 59/A. § (3) bekezdése szerint vizsgálja az igénybe vevő szociális 

rászorultságát. 

 

(4) A hatáskör gyakorlója köteles a támogatások megállapításánál az elfogadott éves 

költségvetésben biztosított kereteken belül gazdálkodni, az év közbeni átcsoportosításokat 

szükség esetén a képviselő-testület elé terjeszteni, illetve azt kezdeményezni. 

 

(5) Az átruházott hatáskörök gyakorlója, továbbá az ASZAK vezetője az önkormányzat 

éves munkatervében megjelölt időközönként beszámolási kötelezettséggel tartozik a 

képviselő-testületnek. 

 

 

II. Fejezet 

 

Települési támogatások 

 

7. Lakásfenntartási támogatás  

 

9. §. 

                                                                                                                                
14 Módosította az 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017. február 28-tól. 
15 Módosította az 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017. február 28-tól. 
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(1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás 

tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott 

hozzájárulás.  

 

(2) A lakásfenntartási támogatás kizárólag természetben és elsődlegesen az alábbi 

sorrendben nyújtható: 

a) Önkormányzatnál fennálló közkifolyó vízdíj tartozásra, 

b) Hulladék szállítási díjra 

c) Közüzemi díjakra 

d) Tüzelő beszerzésre 

e) Lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletére. 

 

(3) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 250%-át, és a háztartás tagjai 

egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a 

háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. 

 

(4)  A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak 

a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 

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

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

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

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

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

 

(5) Ha a háztartás 

a) a (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy 

fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 

b) a (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi 

pótlékot folyósítanak, 

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

 

(6) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a 

nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

 

(7)  16 17 18A lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi 

költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. 

Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 600,- Ft. 

 

(8) A lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság 

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, 

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, 

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, 

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, 

                                           
16 Módosított a 6/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2015. május 1-jétől. 
1717 Módosított a 2/2016. (I.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. február 1-jétől 
18 Módosította az 1/2019. (I.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. január 29-től. 
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e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és 

minden további személy után 5-5 nm, 

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 

 

(9) Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő 

készülék működik, a lakásfenntartási támogatást vagy annak meghatározott részét 

természetben, a készülék működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani. 

 

(10)  A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének 

50%-át, 

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a 

továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó 

havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, 

de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra 

kerekítve kell meghatározni. 

 

(11) A (10) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: 

  

TM = 0,3- 

 J-0,5 

NYM 

───── 

   

x 0,15, 

   NYM   

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM 

pedig a nyugdíjminimum összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni. 

 

(12) A lakásfenntartási támogatást 6 hónapra kell megállapítani. 

 

(13) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható 

meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

 

(14) Az (13) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az 

albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 

 

8. Gyermekek és fiatal felnőttek települési támogatása 

 

10. § 

 

(1) Kollégiumi támogatásban részesíthető az a szociálisan hátrányos helyzetben lévő, 

közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató 

gyermek, vagy fiatal felnőtt, aki a 25. életévét még nem töltötte be és családjában az egy 

főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimumot. 

 

(2) A kollégiumi támogatás havi összege a kollégiumi díj legalább 50%-a, de 

legfeljebb 100%-a, mely az adott oktatási intézmény részére kerül átutalásra számla 

ellenében.  
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11. §19 20 

 

 

 

12.  § 

 

(1) Az Önkormányzat a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt pályázat szerint - a 

felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18-19. §-ai és az adott évre 

érvényes Általános Szerződési Feltétel szerint egyszerűsített határozatban állapítja 

meg. 

 

(2) 21 22A támogatás összege 7.000,- Ft/fő/hó. 

a) „A” típusú pályázat esetén 10 hónapra, azaz két egymást követő tanulmányi 

félévre, 

b) „B” típusú pályázat esetén 30 hónapra, azaz hat egymást követő tanulmányi 

félévre. 

 

(3) Az ösztöndíj megállapítható annak a kérelmezőnek, ahol az egy főre eső jövedelem 

a nyugdíjminimum összegének ötszörösét nem haladja meg. 

 

12/A. §23 

 

(1) Táborozási-nyaralási támogatásban részesíthető - jövedelmi helyzetre tekintet nélkül - 

az a nappali tagozaton tanulmányokat folytató diák, hallgató, aki térítési díj befizetéséhez 

kötött nyári táborban vesz részt, évente legfeljebb 6.000,- Ft összeg határig. 

 

(2) A táborozási-nyaralási támogatás nem haladhatja meg a tábori térítési díj összegét. 

 

(3) A táborozási díj a tábor szervezőjének kerül átutalásra számla vagy nyugta ellenében.” 

 

 

9. Rendkívüli települési támogatás 

 

13. § 

 

(1) 24Évente legfeljebb 50.000,- Ft rendkívüli települési támogatásban részesíthető az, aki      

nehéz élethelyzetbe került és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg a nyugdíjminimum összegének 300%-át. 

 

(1a) 25 26 

                                           
19 Módosította a 16/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2016. november 29-től. 
20 Hatályon kívül helyezte az 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan: 

2017. február 28-tól. 
21 Módosította a 16/2016.  (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2016. november 29-től. 
22 Módosította az 1/2019. (I.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. szeptember 1-jétől. 
23 Beiktatta a 6/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2015. május 1-jétől. 
24 Módosította a 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2021. április 2-tól 
25 Beiktatta a 6/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. május 1-jétől. 
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(1a) 27Évente legfeljebb 100.000,- Ft rendkívüli települési támogatásban részesíthető az, 

aki nem várt többletkiadás miatt létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 

került és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 

nyugdíjminimum összegének 600%-át. 

 

(2) 28Évente legfeljebb 50.000,- Ft rendkívüli települési támogatásban részesíthető az, 

akinek gyógyszer kiváltása vagy gyógyászati segédeszköz beszerzése vált szükségessé 

és  

a) családos esetén családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 

a nyugdíjminimum összegének 200%-át,  

b) egyedül élő kérelmező esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 

meg a nyugdíjminimum 300%-át. 

 

(3)29 Évente legfeljebb 50.000,- Ft rendkívüli települési támogatásban részesíthető az, 

a) akinek tartós, legalább egy hónapot meghaladó betegsége vagy kórházi 

kezelése jelentős jövedelem kiesést okoz, 

b) aki diagnosztizált, súlyos megbetegedésben szenved 

és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 

összegének 300%-át. 

 

(4) 30Alkalommal legfeljebb 50.000,- Ft rendkívüli települési támogatásban 

részesíthető az, akinek lakásában elemi kár bekövetkezése miatt súlyos kár keletkezett és a 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át. 

Adott lakásra ugyanazon kár esetén csak egyszer állapítható meg támogatás, feltéve, ha a 

tulajdonos érvényes vagyonbiztosítással nem rendelkezik és a lakás tulajdonjogát a 

tulajdoni lappal igazolja. 

 

(5) Jövedelmi helyzetre tekintet nélkül állapítható meg rendkívüli települési támogatás, 

ha a lakásban elemi kár következtében súlyos, a lakhatás elemi feltételeit veszélyeztető kár 

keletkezett és átmenetileg vagy tartósan a kérelmező és családja létfenntartása veszélybe 

került – a keletkezett kár nagyságától függően – legfeljebb 100.000,- Ft.  

  

(6) 31 32Alkalmanként 40.000,- Ft rendkívüli települési támogatásban részesíthető az 

elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként az a személy, aki az 

eltemettetésről gondoskodott, ha az egy főre jutó havi jövedelem család esetében a 

nyugdíjminimum összegének 400%-át, egyedül élő esetén annak 500%-át nem haladja 

meg. 

 

(7) Köztemetés esetén az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek 

megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesíthető különös méltánylást 

érdemlő körülmények esetén. 

                                                                                                                                
26 Hatályon kívül helyezte az 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontja. 

Hatálytalan: 2017. február 28-tól. 
27 Beiktatta a 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2021. április 2-tól 
28 Módosította a 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2021. április 2-tól 
29 Módosította a 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos: 2021. április 2-tól 
30 Módosította a 6/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. május 1-jétől. 
31 Módosította az 1/2019. (I.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019. január 29-től. 
32 Módosította a 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos: 2021. április 2-tól 
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(8) Különös méltánylást érdemlő eseménynek minősül, ha az eltemettetésre köteles 

személy:  

 

a) fellelhető vagyonnal, vagy 

b) jövedelemmel nem rendelkezik.  

 

(9) 33 34 35 36 37 38 39 40 41Rendkívüli települési támogatásként egyszeri pénzbeli támogatás 

kerül megállapításra minden év november vagy december hónapjában annak a 

rászoruló kérelmezőnek, ahol az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 

összegének 600%-át nem haladja meg, ha a településen bejelentett lakóhellyel 

rendelkezik, és életvitelszerűen azon a lakcímen él, egyben a Szt. 3. §-ának hatálya 

alatt áll, mely támogatás összege: 

a) 30.000,- Ft azoknak, akik adott év december 31-ig betöltik és már 

betöltötték a 65. – 74. életévüket, 

b) 40.000,- Ft azoknak, akik adott év december 31-ig betöltik és már 

betöltötték a 75. életévüket. 

 

(9a)42 43 44 45 

 

(9b)46 47 48 49 50 51Hivatalból indított eljárás keretében rendkívüli települési támogatásként 

egyszeri pénzbeli támogatás kerül megállapításra minden év decemberében 30.000,- Ft 

összegben azoknak a fiatal felnőtteknek, akik az adott év december 1-jén BURSA 

HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjban részesülnek és az egy főre 

eső jövedelem a nyugdíjminimum összegének 500%-át nem haladja meg. 

 

 

                                           
33 Módosította a 6/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos: 2015. május 1-jétől. 
34 Módosította a 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. november 28-tól. 
35 Módosította a 10/2016. (VII.6.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. július 7-től. 
36 Módosította a 16/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. november 29-

től. 
37 Módosította a 12/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. november 30-

tól. 
38 Módosította az 1/2019. (I.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019. január 29-től. 
39 Módosította a 3/2020. (V.14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. május 13-tól. 
40 Módosította a 18/2020. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. november 17-

től. 
41 Módosította a 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (6) bekezdése. Hatályos: 2021. április 2-tól 
42 Beiktatta a 6/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése. Hatályos: 2015. május 1-jétől. 
43 Hatályon kívül helyezte az 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontja. 

Hatálytalan: 2017. február 28-tól. 
44 Beiktatta a 13/2017. (VII.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. július 20-tól. 
45 Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (V.13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2020. 

május 13-tól. 
46 Beiktatta a 16/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. november 29-től. 
47 Módosította a 12/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. november 30-

tól. 
48 Módosította az 1/2019. (I.28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos: 2019. január 29-től. 
49 Módosította a 6/2020. (V.13.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. május 13-tól.1 
50 Módosította a 18/2020. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. november 17-

től. 
51 Módosította a 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (7) bekezdése. Hatályos: 2021. április 2-tól 
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(10) A (3)-(4) és (6) bekezdésben szabályozott esetben a kérelem benyújtásának 

határideje a bekövetkezést követő 60 nap. 

 

 

9/A. Veszélyhelyzeti rendkívüli települési támogatás52 

 

13/A. § 

 

(1) Veszélyhelyzeti rendkívüli települési támogatásban az a személy részesülhet, akinek 

munkaviszonya önhibáján kívül a koronavírus járvány következtében szűnt meg, és 

emiatt keresőtevékenységet időszakosan vagy tartósan nem tud folytatni. 

(2) A munkaviszony megszűnéséről a kérelemhez munkáltatói igazolást szükséges 

benyújtani. 

(3) Alkalmanként legfeljebb 10.000,- Ft veszélyhelyzeti rendkívüli települési támogatást 

annak a személynek lehet nyújtani, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem 

nem haladja meg a nyugdíjminimum 400%-át. 

(4) A támogatás folyósítása elsődlegesen folyószámlára történik. 

(5) A támogatás nem vonatkozik azon személyre, aki a koronavírus járvány időszaka alatt 

betegállományban van és ennek okán táppénzben részesül. 

 

13/B. § 

 

(1) 53 54Veszélyhelyzeti rendkívüli települési támogatásban 15.000,- Ft élelmiszert és 

tisztítószert tartalmazó csomag természetben nyújtott támogatásban részesülnek a 

szociális rászorultságuk alapján 2020. november 1-jén lakásfenntartási támogatásban 

vagy gyermekvédelmi kedvezményben részesülő személyek. 

 

(2) Amennyiben az egy háztartásban élő személyek lakásfenntartási támogatásra és 

gyermekvédelmi kedvezményre is jogosultak, csak egyik ellátás alapján, egy 

élelmiszer és tisztítószer csomagra jogosultak. 

 

 

 

 

III. Fejezet 

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

10. Szociális étkeztetés 

 

14. § 

 

A szociális étkeztetést elsődlegesen azoknak biztosítja, akiknek életkora eléri vagy 

meghaladja a 65. évet, és egészségügyi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, 

                                           
52 Beiktatta a 6/2020. (V.13.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. május 13-tól. 
53 Módosította a 18/2020. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2020. november 17-től. 
54 Módosította a 21/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. november 27-től. 
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szenvedélybetegsége vagy hajléktalansága nem teszi lehetővé az önmagáról történő 

gondoskodást. 

 

11. Szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díja 

 

15. §55 56 57 58 59 

 

(1) 60Az önkormányzat a felnőtt szociális alapszolgáltatás keretében az intézményi 

térítési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) szociális étkeztetés díja helyben fogyasztás vagy elvitel esetén 455,- Ft/adag + 

ÁFA 

b) szociális étkeztetés kiszállítási díja 39,- Ft/adag + ÁFA. 

c) Idősek Klubjában az ellátás étkeztetés igénybevétele nélkül munkanapon 

1060,- Ft/nap + ÁFA 

d) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 224,- Ft/óra + ÁFA 

 

(2) A szociális étkeztetésnél az intézményi térítési díjból biztosított kedvezmény 

mértékét az 5. melléklet tartalmazza. 

 

(3) Az Idősek Klubjában az intézményi térítési díjból biztosított kedvezmény 100%. 

 

(4) 61A házi segítségnyújtás intézményi térítési díjából biztosított kedvezmény a 

rászorultak részére 100%. 

 

 

 

12. Szociális alapszolgáltatás személyi térítési díja 

 

16. §62 

 

(1) 63A szociális alapszolgáltatást igénybe vevő kritikus élethelyzet kialakulásakor 

írásban kérheti a térítési díj mérséklését vagy elengedését minimum 1 hónapig 

terjedő időszakra. 

 

(2) Kritikus élethelyzetnek minősül különösen: 

a) a családban bekövetkezett hirtelen halál, vagy súlyos betegség, 

b) elemi kár, természeti katasztrófa. 

 

13. Gyermekek napközbeni ellátása 

 

17. § 

 

                                           
55 Módosított a 6/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. március 1-jétől. 
56 Módosította a 16/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2017. január 1-jétől. 
57 Módosította a 7/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. április 1-jétől. 
58 Módosította az 5/2018. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. február 27-től. 
59 Módosította a 3/2021. (III. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. április 1-jétől. 
60 Módosította a 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. március 1-jétől. 
61 Módosított a 6/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2015. május 1-jétől. 
62 Módosította a 7/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2017. április 1-jétől. 
63 Módosította a 6/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2016. március 1-jétől 
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(1) 64Az Önkormányzat ezt az alapellátáshoz tartozó gyermekjóléti ellátási formát a 

családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyelete, gondozása, nevelése, 

foglalkoztatása és étkeztetése céljából oktatási intézményei, az ASZAK és a Társulás útján 

biztosítja. 

 

(2) A napközbeni ellátás igényléséhez szükséges kérelem mellékletei: 

a) Három vagy több gyermek esetén a családi pótlékról – egy hónapnál nem 

régebbi keltezésű – munkáltató által kiállított igazolás vagy bankszámla 

kivonat, vagy postai utalványszelvény. 

b) A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén orvosi igazolás.  

 

(3) A 100 %-os térítési díj kedvezményre jogosultakról az oktatási intézmények 

minden év szeptember 1-30 napja között, valamint ezen időpontot követően az oktatási 

intézménybe újonnan beíratott gyermekekről január 1-31. között igazolást adnak. 

 

(4) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkről a Hivatal minden év 

szeptember 1-30 napja között igazolást ad. 

 

(5) A kérelem elbírálásánál elsődleges szempont az igénybevételre történő jelentkezés 

sorrendje. 

 

(6) Az ellátást az ASZAK vezetője megszünteti, ha térítési díj hátralék keletkezett, és a 

felszólítást követő 15 napon belül annak rendezése nem történik meg. 

 

(7) Az önkormányzat az Iskola nappali tagozatos tanulói és az Óvoda óvodásai részére 

a napközbeni ellátásnál azoknak a kérelmezőknek, akik 100 %-os térítési díj fizetésére 

kötelezettek, a személyi térítési díjból 50 % kedvezményt biztosít, ahol az egy főre eső 

jövedelem a nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének az ötszörösét nem haladja 

meg. 

 

14. Gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díja 

 

18. §65 

 

Az önkormányzat a gyermekjóléti alapellátások keretében az intézményi térítési díjakat a 

Gyvt. 151. §. (3) bekezdése alapján számítottan, ÁFA nélkül az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

 

  Iskolai menza     363,- Ft/nap 

   - tízórai    102,- Ft/nap 

   - ebéd     220,- Ft/nap 

   - uzsonna      41,- Ft/nap 

  Óvoda      327,- Ft/nap 

   - tízórai      75,- Ft/nap 

   - ebéd     177,- Ft/nap 

   - uzsonna      75,- Ft/nap. 

 

                                           
64 Módosította az 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2017. február 28-tól. 
65 Módosította az 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 6, §-a. Hatályos: 2017. február 28-tól. 
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15. Gyermekjóléti alapellátások személyi térítési díja 

 

19. §66 

 

A gyermekjóléti alapellátás személyi térítési díjait a Gyvt. 151. §. (4)-(4a) bekezdése 

figyelembevételével az ASZAK élelmezésvezetője állapítja meg és számlázza. 

 

IV. Fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

20. § 

 

(1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról szóló 22/2013. (XII. 

16.) rendelet. 

 

 

Vámos Istvánné dr.      Klisóczkiné Papp Andrea  

    polgármester        jegyző  

 

 

1. melléklet a 3./2015.(II. 27.)  önkormányzati rendelethez67 

 

KÉRELEM  

lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 

települési támogatás (a továbbiakban lakásfenntartási támogatás) 

megállapítására 

 

1. Személyi adatok 

 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1. Neve: 

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

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

1.1.2. Születési neve: 

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

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

                                           
66 Módosította az 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2017. február 28-tól. 
67 Módosította a 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. március 1-jétől 
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1.1.3. Anyja neve: 

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

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

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): 

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

1.1.5.Lakóhelye:  irányítószám.............................................település ...

.....................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház 

............... emelet, ajtó 

1.1.6.Tartózkodási helye:  irányítószám .............................település 

...........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ 

épület/lépcsőház ...............emelet, ajtó 

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:  

1.1.8. Állampolgársága: 

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

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

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): 

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

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): 

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

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság 

esetén): 

1.2.1   szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 

1.2.2. EU kék kártyával rendelkező, vagy 

1.2.3. bevándorolt/letelepedett, vagy 

1.2.4   menekült/oltalmazott/hontalan. 

1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: 

………… fő. 

1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

  A B C D 

  
Név 

(születési név) 

Születési helye, ideje 

 (év, hó, nap) 

Anyja neve Társadalombiztosítási 

Azonosító Jele 

1

. 

     

2

. 

     

3

. 

     

4

. 
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5

. 

     

1.5. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában 

a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan 

személy: 

a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós 

betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; 

ha igen, akkor e személyek száma ............ fő, 

b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek 

száma .......... fő, 

c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma 

.......... fő. 

 

2. Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi 

jövedelme forintban: 
 A B C 

A jövedelem típusa Kérelmező 

A kérelmezővel közös 

háztartásban élő 

további személyek 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból 

származó 

ebből: közfoglalkoztatásból származó 

      

            

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve 

szellemi és más önálló tevékenységből származó 

      

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások       

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális 

ellátások 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek 

által folyósított ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem       

7. Összes jövedelem       

3. Lakásviszonyok 

3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: ………….. m2. 

3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: 

……………………………………………………….. 

4. Nyilatkozatok 
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4.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy 

áramszolgáltatást mérő készülék 

működik – nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó). 

Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: 

………………………………….….…………………………………………

…………… 

{Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakásfenntartási 

támogatást részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő 

eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék 

feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is.} 

4.2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási 

kiadás(ok): 

…………………………………………………………………………………

…………… 

4.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a 

megfelelő rész aláhúzandó), 

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. 

§ (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága 

útján – ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás 

során történő felhasználásához. 

Az Adatkezelési Tájékoztatóban felsorolt adatkezeléseket, rögzített 

információkat megismertem, aláírásommal igazolom Adatkezelő 

tájékoztatását az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európa 

Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 12. 

cikk (Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak 

gyakorlására vonatkozó intézkedések) követelményeinek megfelelő 

tájékoztatásról. 

 

Dátum: ................................................ 

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

kérelmező aláírása 

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

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 



 20 

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- 

és tartózkodási hellyel is rendelkezik. 

 

 

 

 

 

Vagyonnyilatkozat 

I.A kérelmező személyes adatai 

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

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

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

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

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

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

Társadalombiztosítási Azonosító jele: .....................................................  

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona 

I. Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós 

használat): 

címe……………………….város/község……………………út/utca 

……… hsz. Alapterülete……….m2, tulajdon hányad: ………………., a 

szerződés ideje: ………… év 

Az egész ingatlan becsült forgalmi értéke:*…………………………….Ft 

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen       nem ( a megfelelő aláhúzandó) 

 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon ( vagy állandó, illetve tartós 

használat): 

címe……………………….város/község……………………út/utca 

……… hsz. Alapterülete……….m2, tulajdon hányad: ………………., a 

szerződés ideje: ………… év 

Az egész ingatlan becsült forgalmi értéke:*…………………………….Ft 
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3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy 

állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, 

műterem, rendelő, garázs stb.): 

………………………címe……………………….város/község…………

…………út/utca ……… hsz. Alapterülete……….m2, tulajdon hányad: 

………………., a szerződés ideje: ………… év 

Az egész ingatlan becsült forgalmi értéke:*…………………………….Ft 

 

4. Termőföldtulajdon ( vagy állandó használat):  

………………………címe……………………….város/község…………

…………út/utca ……… hsz. Alapterülete……….m2, tulajdon hányad: 

………………., a szerződés ideje: ………… év 

Az egész ingatlan becsült forgalmi értéke:*…………………………….Ft 

 

II. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű: 

a) Személygépkocsi…………………………típus……………………….r

endszám 

a szerzés ideje:………………………………Gyártás 

éve:……………………... 

Becsült forgalmi érték:** ……………………………..Ft 

b) tehergépjármű, autóbusz: 

………………...típus………………………rendszám 

a szerzés ideje:………………………………Gyártás 

éve:……………………… 

Becsült forgalmi érték:**………………………………Ft 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a 

nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 

felhasználáshoz, kezeléshez. 

Kelt: ...............év………………..hó………..nap 

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

                     Aláírás 

Az eljárás megindításáról értesítést kérek/ nem kérek. ( A megfelelő 

aláhúzandó!) 
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Kelt: ...............év………………..hó………..nap 

 

 

 

 ………………………….... 

 Aláírás 

 
2. melléklet a 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez68 69 

 

KÉRELEM  

gyermekek és fiatal felnőttek települési támogatásához 

 

Alulírott 

Név.: 

………………………………………………………………………………… 

Leánykori név : 

……………………………………………………………………... 

Szül. helye: 

…………………………………………………………………………. 

Szül. ideje: 

………………………………………………………………………….. 

Anyja neve: 

…………………………………………………………………………. 

TAJ száma: 

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

Lakcíme: Arló, 

………………………………………………………………………. 

A támogatást az alábbi indokok alapján kérem: (a megfelelő aláhúzandó!) 

a) Kollégiumi térítési díj kiegyenlítése, kollégium adatai, elérhetősége: 

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

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

                                           
68 Módosított a 6/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos: 2015. május 1-jétől. 
69 Módosította a 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. március 1-jétől 
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b) Beiskolázási támogatás  

- középiskolás gyermekre, akinek adatai 

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

....... 

- főiskolás/egyetemista gyermekre, akinek adatai: 

………………………………………………………………………………

…… 

c) Táborozási-nyaralási támogatás 

- nappali tagozaton tanulmányokat folytató diák, hallgató adatai, a 

táborozás szervezőjének adatai, elérhetősége: 

…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………

…… 

A kérelmezővel azonos lakcímen élő családtagokra vonatkozó adatok: 

A B C D E F 

Név 
(ha eltérő, születési neve is) 

Anyja neve 
Születés helye, ideje 

(év, hó, nap) 
Társadalom- 
biztosítási  

Azonosító Jele 

18. életévét betöltött személy esetén azon 
oktatási intézmény megnevezése, ahol 

tanul 
Megjeg

yzés* 

            

A B C D E F 

Név 
(ha eltérő, születési neve is) 

Anyja neve 
Születés helye, ideje 

(év, hó, nap) 
Társadalom- 

biztosítási  

Azonosító Jele 

18. életévét betöltött személy esetén azon 

oktatási intézmény megnevezése, ahol 

tanul 
Megjeg

yzés* 
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A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő 

gyermekeik havi jövedelme, forintban: 

A B C D 

A jövedelem típusa 
Kérelmező 

Házastárs, 

élettárs 
Gyermekek 

havi jövedelme (forint) 

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 

jogviszonyból származó 

ebből: közfoglalkoztatásból származó   

 

 

 

 

 

 

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más önálló tevékenységből 

származó 

     

Táppénz, gyermekgondozási támogatások        

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 
       

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi 

szervek által folyósított ellátások 
        

Egyéb jövedelem        

Összes jövedelem         

Egy főre jutó jövedelem (ügyintéző tölti ki!)  

 

A kérelemhez mellékelem a saját és velem közös háztartásban élők 

jövedelméről szóló nyilatkozatot, a kereseti igazolásokat, és az 

iskolalátogatási igazolást, táborozási-nyaralási támogatási kérelem esetén a 

táborozási díjról szóló igazolást. 

Alulírott  hozzájárulok, hogy személyes adataimat (gyermekem személyes 

adatait)  a támogatásra  való  jogosultság  megállapítása  és  teljesítése 

céljából kezeljék.  

Az Adatkezelési Tájékoztatóban felsorolt adatkezeléseket, rögzített 

információkat megismertem, aláírásommal igazolom az Adatkezelő 

tájékoztatását az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európa 
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Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 12. 

cikk (Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak 

gyakorlására vonatkozó intézkedések) követelményeinek megfelelő 

tájékoztatásról. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam közölt 

adatok a valóságnak megfelelnek.  

 

Az eljárás megindításáról értesítést kérek / nem kérek. (megfelelő 

aláhúzandó!) 

 

 

Arló, ……………………………… 

 

……………………………………… 

               kérelmező aláírása 
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3. melléklet a 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelethez70 

 

KÉRELEM  

Rendkívüli települési támogatás igényléséhez 

 

Alulírott 

Név.: ………………………………………………………………………… 

Leánykori név: ……………………………………………………………… 

Szül. helye: ………………………………………………………………… 

Szül. ideje: ………………………………………………………………… 

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

TAJ száma: ………………………………………………………………..... 

Lakcíme: Arló, ……………………………………………………………… 

A települési támogatást az alábbi indokok alapján kérem: (a megfelelő 

aláhúzandó!) 

a) Elhunyt közeli hozzátartozó eltemettetése 

Az elhunyt személyi adatai (név, szül. hely, idő, lakcím): 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

b) Gyógyszer, kórházi ápolás, gyógyászati segédeszköz 

c) Elemi kár 

d) Egyéb, létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, amely: 

……………………………………………………………………… 

                                           
70 Módosította a 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. március 1-jétől. 
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A kérelmezővel azonos lakcímen élő családtagokra vonatkozó adatok: 
A B C D E F 

Név 
(ha eltérő, születési neve is) 

Anyja neve 
Születés helye, ideje 

(év, hó, nap) 
Társadalom- 
biztosítási  

Azonosító Jele 

18. életévét betöltött személy esetén azon 
oktatási intézmény megnevezése, ahol 

tanul 
Megjeg

yzés* 

            

            

            

      

            

      

      

            

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő 

gyermekeik havi jövedelme, forintban: 

A B C D 

A jövedelem típusa 
Kérelmező 

Házastárs, 

élettárs 
Gyermekek 

havi jövedelme (forint) 

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó 

ebből: közfoglalkoztatásból származó 

  

 

 

 

 

 

 

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 
     

Táppénz, gyermekgondozási támogatások        

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások        

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások         

Egyéb jövedelem        

Összes jövedelem         

Egy főre jutó jövedelem (ügyintéző tölti ki!)  

A kérelemhez mellékelem a saját és velem közös háztartásban élők 

jövedelméről szóló nyilatkozatot, a kereseti igazolásokat, b) pont esetén 

orvosi, gyógyszertári igazolást, c) pont esetén katasztrófavédelem által kiadott 

igazolást. Elhunyt hozzátartozó eltemettetése esetén mellékelem a halotti 

anyakönyvi kivonatot és a nevemre szóló temetési számlát. 
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Alulírott hozzájárulok, hogy személyes adataimat (gyermekem személyes 

adatait) a támogatásra való jogosultság megállapítása és teljesítése céljából 

kezeljék. 

Az Adatkezelési Tájékoztatóban felsorolt adatkezeléseket, rögzített 

információkat megismertem, aláírásommal igazolom Adatkezelő 

tájékoztatását az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európa 

Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 12. 

cikk (Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak 

gyakorlására vonatkozó intézkedések) követelményeinek megfelelő 

tájékoztatásról. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam közölt 

adatok a valóságnak megfelelnek.  

Az eljárás megindításáról értesítést kérek / nem kérek. (megfelelő 

aláhúzandó!) 

 

Arló, ……………………………… 

……………………………………… 

                          kérelmező aláírása 

 

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam b), c) vagy d) pontban leírt esetre 

kérelmezett támogatás felhasználásáról annak kifizetését követő 15 napon 

belül a nevemre szóló számla bemutatásával elszámolok, amennyiben azt nem 

természetben vagy utalvány formájában kaptam. Pl. gyógyszer kiváltásáról 

számla, elemi kár esetén a helyreállítás költségeiről számla, stb. 

 

Arló, ………………………………           …………………………………… 

                                     aláírás 
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4. melléklet a 3/2015(II. 27.) önkormányzati rendelet 

 

Igazolás rendszeresen szedett gyógyszerek költségéhez 

 

 
Kérelmező neve:

 ……………………………………………………………………………………… 

Szül. helye, ideje:

 ……………………………………………………………………………………… 

Lakcíme: 

 ……………………………………………………………………………………… 

TAJ szám: 

 ……………………………………………………………………………………… 

 

Rendszeresen szedett gyógyszerek felsorolása: 

………………………………………………………………………………. 

Ára:……………………….Ft / hó 

………………………………………………………………………………. 

Ára:……………………….Ft / hó 

………………………………………………………………………………. 

Ára:……………………….Ft / hó 

………………………………………………………………………………. 

Ára:……………………….Ft / hó 

………………………………………………………………………………. 

Ára:……………………….Ft / hó 

………………………………………………………………………………. 

Ára:……………………….Ft / hó 

………………………………………………………………………………. 

Ára:……………………….Ft / hó 

 

 

Dátum: …………………………………….. 
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P.H. 

 

 ……………………………… 

     orvos aláírása 

 

 

 
5.  melléklet a 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez71 72 73 74 75 76 

 

Szociális étkeztetés: 
 

Díjkategória 

(Ft) 

A szociális étkeztetésnél a 

személyi térítési díj 

számításának kedvezménye  

(%) 

 

0 – 32.000 263,- 

32.001 – 110.000 133,- 

110.001 fölött 98,- 
 

6.  melléklet a 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez77 78 79 

 
 

7.  melléklet a 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez80 

 

 

 

 

                                           
71 Módosította a 6/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2016. március 1-jétől. 
72 Módosította a 16/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2016. november 29-től. 
73 Módosította a 7/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2017. április 1-jétől. 
74 Módosította az 5/2018. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. február 27-től. 
75 Módosította a 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2020. március 1-jétől. 
76 Módosította a 3/2021. (III. 19.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2021. április 1-jétől. 
77 Módosította a 6/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2016. március 1-jétől. 
78 Módosította a 16/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos: 2017. január 1-jétől. 
79 Hatályon kívül helyezte a 7/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2017. 

április 1-jétől. 
80 Hatályon kívül helyezte a 6/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan: 2016. március 1-étől 


