Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelete
a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Legyesbénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
1. § (2) bekezdésében, 10. § (1)
bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32.
§ (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)
bekezdés a) pontjában, 132. § (4) bekezdés d) g) pontjában, és 134/E. §-ában, valamint a
gyerekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2)
bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
8. pontjában, a 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Ör.) 4. § (2) bekezdése a következő f)-k) pontokkal egészül ki:
„f) települési idősek támogatása
g) települési iskolakezdési támogatás
h) települési óvodáztatási támogatás
i) települési háztartási támogatás
j) települési otthonteremtési támogatás
k) Bursa Hungarica ösztöndíj”

(2) Az Ör. 4. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés a) b) c) j) k) pontja szerinti ellátás kizárólag pénzbeli formában, míg a többi
ellátás természetbeni és pénzbeli formában is nyújtható, az eljáró polgármester (továbbiakban:
szociális hatóság) döntése alapján.
(4) A (2) bekezdés a) b) k) pontjai szerint nyújtott ellátások havi rendszerességgel nyújtott
ellátások (továbbiakban: rendszeres ellátások), míg a (2) bekezdés c) e) f) g) h) i) j) pontjai
szerinti ellátások eseti ellátások.”

2. § Az Ör. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A 4. § (2) bekezdés e)-i) pontjában foglalt ellátások hivatalból is megállapíthatók,
különösen nevelési-oktatási intézmény, gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság, védőnő,
háziorvos továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény és természetes személy
kezdeményezésére.”

3. § Az Ör. 6. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Települési rendkívüli eseti támogatás igénylése esetén:”

4. § Az Ör. 9. § (1) bekezdésében a „Szociális és Ügyrendi Bizottság” szövegrész helyébe a
„Polgármester” szöveg lép.

5. § (1) Az Ör. 10. § (1) bekezdésében a „Szociális és Ügyrendi Bizottság” szövegrész helyébe
a „Polgármester” szöveg lép.
(2) Az Ör. 10. § (3) bekezdésében a „természetbeni” szövegrész helyébe a „pénzbeli”
szövegrész lép.
(3) Az Ör. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona és az érintett ingatlanban – mint tulajdonos
vagy bérlőként - életvitelszerűen lakik és a rendezett lakókörnyezet biztosítása folyamatos.”
(4) Az Ör. 10. §-a a következő (13) – (19) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Rendezett a lakókörnyezet akkor, ha
a) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és az ahhoz tartozó
udvar, kert, előkert
aa) tiszta, rendezett,
ab) rendeltetésszerű használhatósága biztosított,
ac) folyamatos tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése, pormentesítése, valamint szükség
szerinti gyakoriságú fűnyírással, kaszálással történő gyommentesítése biztosított.
ad) higiénés állapota alapján fertőzésveszély nem áll fenn, és
ae) területén a kérelmező vagy jogosult biztosítja a fertőző betegségek és a járványok
megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM
rendelet 35. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat,
b) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakásban vagy házban és az ahhoz
tartozó udvaron a szemét gyűjtésére és tárolására rendelkezésre áll rendeltetés szerűen használt,
a hulladékszállítást végző szolgáltató által elfogadott hulladéktároló edény,
c) a kérelmező vagy jogosult az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház vizeshelyiségének, illemhelyének rendeltetésszerű használatát, tisztán tartását biztosítja,
d) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott ingatlan előtti járda – járda
hiányában egy méter széles területsáv -, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területe,
legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területe tiszta, rendezett.
(14) A települési lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a. a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát,
b. a lakásban lakás jogcímét igazoló adásvételi vagy bérleti, vagy használati szerződést,
(15) A települési lakásfenntartási támogatás mértéke havi 4.000.-Ft.
(16) A települési lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak
kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás
lakrészeit.
(17) A települési lakásfenntartási támogatás való jogosultság a kérelem benyújtása
hónapjának első napjától egy év időtartamra kerül megállapításra.
(18) A települési lakásfenntartási támogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet
hatályba lépését megelőzően települési lakásfenntartási támogatás került megállapításra, a
jogosultsága fennállásáig.
(19) A települési lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet az 2. sz. melléklet szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani.”

6. § Az Ör. 14. § (2) bekezdésében a „Szociális és Ügyrendi Bizottság” szövegrész helyébe a
„Polgármester” szöveg lép.

7. § Az Ör. 14/A § (1) bekezdésében a „60.” szövegrész helyébe a „65.” szöveg lép.

8. § Az Ör. a következő 10/B. alcímmel és 14/B. §-al egészül ki:
„10/B. Települési rendkívüli újszülött gyermekek támogatása.
14/B. § A Polgármester települési rendkívüli újszülött gyermekek támogatását állapíthat meg
a településen életvitelszerűen élő és bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek, családok
újszülött gyermekei részére.
(2) A rendkívüli eseti pénzbeni juttatást jövedelemvizsgálat és kérelem benyújtása nélkül a
gyermek születését követő 3 hónapon belül a születési anyakönyvi kivonat bemutatását
követően kell megállapítani, melynek egyszeri értéke újszülött gyermekenként 20.000,-Ft.”

9. § Az Ör. a következő 10/C. alcímmel és 14/C. §-al egészül ki:
„10/C. Otthonteremtési célú települési támogatás
14/C. § (1) Legyesbénye népességmegtartó erejének fokozása, valamint lakónépesség
számának növelése érdekében a házaspárok és élettársak első legyesbényei önálló
lakástulajdonhoz jutásának segítésére nyújtott települési támogatás az otthonteremtési célú
települési támogatás.

(2) Kérelemre otthonteremtési célú települési támogatásban részesíthetők azok a házaspárok
vagy élettársak akik az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelnek:
a) egyik házastárs, élettárs sem töltötte be a 40. életévét,
b) legalább egyik házastárs, élettárs közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, hivatásos
szolgálati jogviszonyban, vagy munkaviszonyban áll,
c) a házastársaknak, élettársaknak, kiskorú gyermeküknek, vagy más velük együtt költöző
hozzátartozójuknak lakástulajdona nincs,
d) a vásárolt, vagy építendő ingatlanba költöző személyek száma alapján az egy főre eső
lakrész alapterületének mértéke eléri a 12 m2-t,
e) a házastársak, élettársak az otthonteremtési célú települési támogatással vásárolt, vagy
épített lakásban lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek,
f) a lakást Legyesbénye közigazgatási területén vásárolják, vagy építik,
(3) Nem részesíthetők támogatásban azok a házaspárok, élettársak:
a) akik közül valamelyik házastárs, élettárs vagy a velük együtt költöző személy
valamelyike korábban otthonteremtési célú települési támogatásban részesült,
b) akik közül valamelyik házastárs, élettárs közeli hozzátartozójától szerzik meg az ingatlan
tulajdonjogát,
c) akik közül valamelyik házastársnak, élettársnak vagy a velük együtt költöző személyek
valamelyikének üdülőtulajdona van,
d) valamelyik házastárs, élettárs büntetett előéletű, kivéve, ha a büntetett előélethez fűződő
hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült,
e) valamelyik házastársnak, élettársnak az állami adóhatóságnál, vagy az önkormányzati
adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása van.
(4) Az otthonteremtési célú települési támogatás
a) a lakásvásárlást követően a házastársaknak, élettársaknak az ingatlan-nyilvántartásba
tulajdonosként történő bejegyzését,
b) építést követően, a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését és a házastársaknak,
élettársaknak az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként történő bejegyzését
követően, hat hónapon belül igényelhető.

(5) Az otthonteremtési célú települési támogatás egyszeri összege 100.000,-Ft.
(6) Az otthonteremtési célú települési támogatással vásárolt, vagy épített lakás 5 éven belüli
elidegenítése esetén a támogatás összegét az Önkormányzat részére 6 hónapon belül vissza
kell fizetni.”

10. § Az Ör. a következő 10/D. alcímmel és 14/D. §-al egészül ki:
„10/D. Iskolakezdési támogatás
„14/D. § (1) A Polgármester települési rendkívüli iskolakezdési támogatásra (a
továbbiakban: rendkívüli iskolakezdési támogatás) való jogosultságot állapíthat meg évente
egy alkalommal az iskolaév kezdetén, annak a kiskorú vagy nagykorúvá vált gyermeket nevelő
legyesbényei állandó lakóhellyel rendelkező szülőnek vagy törvényes képviselőnek, akinek a
családjában általános iskolai vagy középiskolai nappali oktatásban tanulmányokat folytató
gyermeket nevelnek és általános iskolás gyermek esetén a Legyesbényei Általános Iskolába
járatnak.
(2) A rendkívüli iskolakezdési támogatást jövedelemvizsgálat nélkül kell megállapítani.
(3) A rendkívüli iskolakezdési támogatás tanulónkénti legkisebb összege 5000,-Ft.
(4) A rendkívüli iskolakezdési
támogatás iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti
formanyomtatványon lehet benyújtani.”

11. § Az Ör. a következő 10/E. alcímmel és 14/E. §-al egészül ki:
„10/E. Óvodáztatási támogatás
14/E. § (1) A polgármester települési rendkívüli óvodáztatási támogatásra (továbbiakban
óvodáztatási támogatás) való jogosultságot állapíthat meg évente egy alkalommal a nevelési év
folyamán, annak az óvodás gyermeket nevelő legyesbényei állandó lakóhellyel rendelkező
szülőnek vagy törvényes képviselőnek, aki gyermekét a legyesbényei óvódába járatja.
(2) Az óvodáztatási támogatást jövedelemvizsgálat nélkül kell megállapítani.
(3) A rendkívüli óvodáztatási támogatás gyermekenkénti legkisebb összege 5000,-Ft.
(4) A rendkívüli óvodáztatási támogatás
formanyomtatványon lehet benyújtani. „
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12. § Az Ör. a következő 10/F. alcímmel és 14/F. §-al egészül ki:
„10/F. Települési háztartási támogatás
14/F. § (1) A polgármester a szociális ellátásra biztosított költségvetési keretösszeg év végi
maradványa terhére települési háztartási támogatást nyújthat a téli lakhatási kiadások enyhítése
céljából a településen lévő lakott ingatlanok esetében az ingatlanban legyesbényei állandó
lakóhellyel rendelkező személy részére jövedelemhatárra tekintet nélkül.
(2) A települési háztartási támogatás évente egy alkalommal adható a képviselő-testület
forrást megállapító döntését követően.
(3) A települési háztartási támogatás lakott ingatlanonként egy fő részére minimum 5.000,-Ft
pénzbeli és maximum 3000,-Ft természetbeni ellátásként állapítható meg függetlenül az
ingatlanban lévő állandó lakóhellyel rendelkezők számától.
(4) A települési háztartási támogatás iránt kérelmet nem kell benyújtani. „

13. § Az Ör. a következő 10/G. alcímmel és 14/G. §-al egészül ki:
„10/G. BURSA Hungarica ösztöndíj
14/G. § (1) A polgármester BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer keretében szociális ösztöndíjat nyújt azoknak a felsőoktatási intézmény
nappali tagozatos hallgatóinak, akik teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat
(2) A támogatás havi legkisebb összege pályázónként 5.000,-Ft.
(3) A szociális ösztöndíj iránti pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani a felsőoktatásban
résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.
(III.26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint.”

14. § Az Ör. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A jogosult részére a 4. § (2) bekezdés e) f) g) h) i) pontja szerinti ellátások természetben
is nyújtható ellátások.”

15. § (1) Az Ör. 2. és 3. melléklete helyébe a 2. és 3. melléklet lép.
(2) Az Ör. az e rendelet szerint 3. melléklettel egészül ki.

16. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő
napon lép hatályba.
(2) Az 5. § (3) (4) bekezdése, 8. §, 9. §, 10. §, 11. §-a, az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3.
melléklet 2020. január 1-én lép hatályba.

17. § Hatályát veszti az Ör.:
a) 3. § (1) bekezdés a) b) d) pontja,
b) 4. § (1) bekezdés d) pontja,
c) 10. § (5)-(12) bekezdése,
d) 11. §-a
e) 13. §-a
f) 14. § (3) bekezdése
g) 15. § (2) bekezdésében az „Erzsébet” szövegrész.

Lengyelné Bús Zita
polgármester

Bodnár Jánosné
jegyző

1. melléklet a 12/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
TELEPÜLÉSI LAKÁSFENNARTÁSI TÁMOGATÁSHOZ
Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal Legyesbényei Kirendeltsége
3904 Legyesbénye, Rákóczi út 82. Tel: 47/368-212 Fax: 47/568-047
e.mail: polghiv@legyesbenye.hu

Kérelmező neve:....................................................................................................................................
Születési neve:.......................................................................................................................................
Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap.
Anyja neve: ….......................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám):

……………………………………………..

Nyugdíjas esetén nyugdíjas törzsszáma: ……………………………………………………………

Családi állapota1: hajadon/nőtlen; házas és házastársával együtt él;házas és házastársától
külön él;

elvált;

özvegy;

élettárssal él;

egyedül él.

Lakóhely2:………………………………………………………………………………………
Tartózkodási hely3:…………………………………………………………………………….
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen/ tartózkodási helyemen élek
Állampolgársága: magyar, vagy : …………………………………………………………….
Bevándorlási.

letelepedési

engedéllyel

rendelkező,

hontalan,

menekült

vagy

oltalmazottként elismert státuszt elismerő határozat száma: ………………………………
Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: …………………………………………fő

1

A megfelelő rész aláhúzandó.

A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban4 élők adatai:

Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni
fok

Társadalombiztosítási
Azonosító Jel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jövedelmi adatok
Kérelmező
A jövedelmek típusai
jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő
A kérelmező háztartásában élő egyéb
házastárs/élettárs
személyek jövedelme
jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
3. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások
(GYES,GYES,GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj, stb
4. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
5. önkormányzat, járási hivatal
és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
6.. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem:

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):................................................Ft/hó

4

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Egyéb nyilatkozatok:
•

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben és a vagyonnyilatkozatban közölt jövedelmi adatok
valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.
§-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV és az OEP
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.

•

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.

•

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.

•

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt
összegben visszakövetelheti.

•

Kijelentem, hogy a támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó
döntés elleni fellebbezési jogomról
lemondok
/
nem mondok le5.

Legyesbénye, ......................... év................................... hó…............ nap

……………..........................................
kérelmező aláírása

……………………………………………..
kérelmező házastársa/élettársa aláírása

VAGYONNYILATKOZAT
I. A kérelmező személyi adatai
Neve: ……………………………………………………………………………………………………………….
Születési neve: ……………………………………………………………………………………………………..
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………
Születési hely, év, hó, nap: ………………………………………………………………………………………
Lakóhely: ………………………………………………………………………………………………………….
Tartózkodási hely: ……………………………………………………………………………………………….
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………………………………………..
II. A kérelmez ő és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek tulajdon ( vagy állandó, illetve tartós használat ) : címe: …………………………...
……………………. Város/község ………………………………………………………..út/ utca …………. hsz.
Alapterülete: ……………m2, tulajdoni hányad: …………., a szerzés ideje: ………………….. év
Becsült forgalmi érték: • ………………………….. Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen
nem ( a megfelelő aláhúzandó )
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek tulajdon ( vagy állandó, illetve tartós használat): címe: …………………………..
város/község ………………………….út/utca ………hsz. alapterülete: ………..m2, tulajdoni hányad: …………
a szerzés ideje: ……………. év. Becsült forgalmi érték: • …………………………. Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- (épületrész-) tulajdon ( vagy állandó használat): megnevezése (
zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb. ): …………………………………………. címe:
……………………………….. város/község …………………………….út/utca ………….hsz. alapterülete: …..
…… m2, tulajdoni hányad: ……………….., szerzés ideje: ………….. év. Becsület forgalmi érték: • ………. Ft
4. Termőtulajdon ( vagy állandó használat): megnevezése: ………………………………………….. címe: …….
………………………….. város/község ……………………………út/utca ………hsz. alapterülete: ………..m2
tulajdoni hányad. ……………, a szerzés ideje: ……………. év. Becsült forgalmi érték: • ………………….. Ft
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A megfelelő rész aláhúzandó.

II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű
a.) személygépkocsi: …………………………… típus………………………….. rendszám
a szerzés ideje: ………………………. év Becsült forgalmi érték: •• ………………………………….. Ft
b.) tehergépjármű, autóbusz: ………………………………………..típus: ………………………….. rendszám:
………………… A szerzés ideje: ……………………………….
Becsült forgalmi érték: •• ……………………………. Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a
szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: Legyesbénye, …………… év …………………….. hó ………..nap

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

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
I. Személyi adatok
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált/házastársától külön él (lakcímük különböző), kivéve, ha élettársa
van.
Egyedül élő az a személy, aki a lakcímén egyedül lakik.
II. Jövedelmi adatok:
A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles
nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni
szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni.
Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti,
közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban,honvédség, rendvédelmi szervek, a
NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre
irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből
származó jövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell
feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági
társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj,
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti
hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balett művészeti életjáradék, az átmeneti
bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék,
rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati
járadék.
5. Önkormányzat/Kormányhivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a
rendszeres szociális segély, az aktívkorúak ellátása, az ápolási díj, a munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék,
álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás, nyugdíj előtti segély.
6. Egyéb jövedelem: például a megbízási díj, az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj,
szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni
értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve
minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a
kérelemhez mellékelni szükséges.

III. Csatolandó mellékletek:
A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi
igazolványa és lakcímkártyájának, TAJ kártyájának bemutatása szükséges.
A jövedelem igazolására:
a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által - az önkormányzatnál rendszeresített
formanyomtatványon - kiállított jövedelemigazolás,
b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett
jövedelem egy havi átlagáról szóló nyilatkozat és a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása,
c) álláskeresési támogatás esetén a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja Budapest IV. Kerületi
Munkaügyi Kirendeltsége (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző
havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat,
d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a folyósító szerv, ellátás összegére, típusára vonatkozó
tárgyévi értesítése és a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény, bankszámlakivonat,
e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy
bankszámlakivonat,
f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat, ennek
hiányában az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,
g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás
h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról
szóló szülői egyezségről kiállított irat
i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a Gyámhivatal erről szóló határozata,
j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét
hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat
l) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy
rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik és álláskereső, úgy az erről szóló nyilatkozat és a Munkaügyi Központ igazolása
arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat.
n) közfoglalkoztatott esetében a munkaszerződés és az utolsó fizetési igazolás
Egyéb igazolások:
- 16 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszonyának igazolását
- a támogatás céljaként megjelölt szolgáltató által kibocsátott utolsó havi számlalevél
- gyámolt, illetve gondnokolt esetén a gyám-, illetve gondok kirendelő határozatát.
- vagyonnyilatkozat (a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete)
- a kérelem benyújtására vonatkozó meghatalmazás esetén alakszerű meghatalmazás
- lakás tulajdonviszonyára vonatkozó igazolás (pl. adásvételi szerződés, bérleti szerződés)

2. melléklet a 12/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSHOZ

I. Az igénylő szülő, gondviselő adatai:

Neve:……………………………………………………………………………………...
Születéskori neve:…………………………………TAJ:………………….……………...
Anyja neve:…………………………………………………..…………………………...
Születési helye és ideje:…..………………………………………………………………
Állandó lakcíme:…………..……………………………………………………………...
Tartózkodási helye:……….………………………………………………………………
II. Az igénylő háztartásában élő tanuló(k) adatai:

1./ Neve:……………………………………………………………………………………...
Születéskori neve:…………………………………TAJ:………………….……………...
Anyja neve:…………………………………………………..…………………………...
Születési helye és ideje:…..………………………………………………………………
Állandó lakcíme:…………..……………………………………………………………...
Tartózkodási helye:……….………………………………………………………………
Intézmény neve, címe (ahol a tanulmányait folytatja): ………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
2./ Neve:……………………………………………………………………………………...
Születéskori neve:…………………………………TAJ:………………….……………...
Anyja neve:…………………………………………………..…………………………...
Születési helye és ideje:…..………………………………………………………………
Állandó lakcíme:…………..……………………………………………………………...
Tartózkodási helye:……….………………………………………………………………
Intézmény neve, címe (ahol a tanulmányait folytatja): ………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
3./ Neve:……………………………………………………………………………………...

Születéskori neve:…………………………………TAJ:………………….……………...
Anyja neve:…………………………………………………..…………………………...
Születési helye és ideje:…..………………………………………………………………
Állandó lakcíme:…………..……………………………………………………………...
Tartózkodási helye:……….………………………………………………………………
Intézmény neve, címe (ahol a tanulmányait folytatja): ………………………………….
…………………………………………………………………………………………...

4./ Neve:……………………………………………………………………………………...
Születéskori neve:…………………………………TAJ:………………….……………...
Anyja neve:…………………………………………………..…………………………...
Születési helye és ideje:…..………………………………………………………………
Állandó lakcíme:…………..……………………………………………………………...
Tartózkodási helye:……….………………………………………………………………
Intézmény neve, címe (ahol a tanulmányait folytatja): ………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
5./ Neve:……………………………………………………………………………………...
Születéskori neve:…………………………………TAJ:………………….……………...
Anyja neve:…………………………………………………..…………………………...
Születési helye és ideje:…..………………………………………………………………
Állandó lakcíme:…………..……………………………………………………………...
Tartózkodási helye:……….………………………………………………………………
Intézmény neve, címe (ahol a tanulmányait folytatja): ………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
Nyilatkozatok:

Hozzájárulok, hogy a kérelemben szereplő személyi adatok igazolására a személyazonosító
igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolatát a szociális igazgatási eljárás
során felhasználják.

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kijelentem, hogy az iskolakezdési támogatási kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés
esetén a fellebbezési jogomról lemondok.

(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Legyesbénye, 201... …………….……

……………………………….
Igénylő aláírása
A kérelemhez csatolni kell:

1. nappali tagozaton középiskolai tanulmányokat folytató tanuló(k) iskolalátogatási
igazolását

2. az igénylő személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, továbbá a tanuló
lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolatát

3. melléklet a 12/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM

TELEPÜLÉSI RENDKÍVÜLI ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁSHOZ

I. Az igénylő szülő, gondviselő adatai:

Neve:……………………………………………………………………………………...
Születéskori neve:…………………………………TAJ:………………….……………...
Anyja neve:…………………………………………………..…………………………...
Születési helye és ideje:…..………………………………………………………………
Állandó lakcíme:…………..……………………………………………………………...
Tartózkodási helye:……….………………………………………………………………
II. Az igénylő háztartásában élő óvodás(ok) adatai:

1./ Neve:……………………………………………………………………………………...
Születéskori neve:…………………………………TAJ:………………….……………...
Anyja neve:…………………………………………………..…………………………...
Születési helye és ideje:…..………………………………………………………………
Állandó lakcíme:…………..……………………………………………………………...
Tartózkodási helye:……….………………………………………………………………
Intézmény neve, címe: ………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
2./ Neve:……………………………………………………………………………………...
Születéskori neve:…………………………………TAJ:………………….……………...
Anyja neve:…………………………………………………..…………………………...
Születési helye és ideje:…..………………………………………………………………
Állandó lakcíme:…………..……………………………………………………………...
Tartózkodási helye:……….………………………………………………………………
Intézmény neve, címe: ………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
3./ Neve:……………………………………………………………………………………...

Születéskori neve:…………………………………TAJ:………………….……………...
Anyja neve:…………………………………………………..…………………………...
Születési helye és ideje:…..………………………………………………………………
Állandó lakcíme:…………..……………………………………………………………...
Tartózkodási helye:……….………………………………………………………………
Intézmény neve, címe: …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...

Nyilatkozatok:

Hozzájárulok, hogy a kérelemben szereplő személyi adatok igazolására a személyazonosító
igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolatát a szociális igazgatási eljárás
során felhasználják.

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kijelentem, hogy a települési rendkívüli óvodáztatási támogatási kérelmemnek teljes egészében
helyt adó döntés esetén a fellebbezési jogomról lemondok.

(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Legyesbéne, 201... …………….……

……………………………….
Igénylő aláírása
A kérelemhez csatolni kell:

1. óvoda igazolását

2. az igénylő személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, továbbá a tanuló
lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolatát

