
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelete  

az egyes szociális ellátásokról1 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés 
bc) és bd) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 
a 48. § (4) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés c) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. Eljárási rendelkezések  
 

1. § 
 

(1) A szociális ellátás megállapítására irányuló kérelmeket a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal (továbbiakban: Hivatal) telephelyén (6055-Felsőlajos, Iskola u. 12.) lehet benyújtani.2 
(2) A szociális ellátás megállapítása iránti kérelemhez a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (2) bekezdése szerinti 
jövedelmet igazoló okiratokat kell benyújtani. 
 (3)3  
(4) Az egyes 4 ellátások iránti kérelmek esetében,  

a) 5települési támogatás6 iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti nyomtatványon, 
b) 7 
c) a köztemetés iránti kérelmet az 4. melléklet szerinti nyomtatványon, 
d) 8 
e) 9a rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a 7. melléklet szerinti 

nyomtatványon lehet benyújtani. 
 

2. Az ellátások formái  
 

2. § 
 

(1) Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) az Szt.-ben 
meghatározott szociális ellátások közül az alábbiakat nyújtja:  

a) 10 
b) 11települési támogatás  
c) 12 

                                                        
1 Egységes szerkezetben az 5/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelettel, a 14/2013. (XII. 17.) önkormányzati 
rendelettel, a 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelettel, a 7/2015. (IV. 22. ) önkormányzati rendelettel, a 
19/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelettel, a 2/2017. (I.27.) önkormányzati rendelettel, a 20/2020. (XII.11.) 
önkormányzati rendelettel.  Hatályos 2021. január 01.  
2 Módosította az 5/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos március 23. 
3 Hatályon kívül helyezte a 7/2015. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés 1. pontja. Hatálytalan 
2015. április 25. 
4 Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés 1. pontja. Hatálytalan 
2015. március 01. 
5 Módosította a 14/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. január 01. 
6 Módosította a 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. március 01. 
7 Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2014. 
január 01. 
8 Hatályon kívül helyezte az 5/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontja. Hatálytalan 
2013. március 23. 
9 Beépítette a 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. március 01. 
10 Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés 2. pontja. Hatálytalan 
2015. március 01. 
11 Módosította a 14/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése, a 3/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. március 01. 
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d) 13 
e) köztemetés 
f) 14 
g) 15rendkívüli települési támogatás. 

 
 

3. §16 
 

4. §17 
 

(1) Az Önkormányzat figyelemmel a (3)-(5) bekezdésében foglaltakra, eseti jelleggel 
települési támogatást biztosít elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való 
hozzájárulásra. 
 

(2) 18Az Önkormányzat figyelemmel a (7)-(8) bekezdésben foglaltakra települési támogatás 
nyújt Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményével szerződéses jogviszonyban álló szolgáltatók által biztosított 
egészségvédelmi-, és segélyhívó rendszer használatához, mely félévente egy alkalommal 
igényelhető. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás megállapításához a 2. melléklet szerinti 
kérelemnyomtatványt, a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla 
eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot kell benyújtani.  
 

(4) Nem állapítható meg az (1) bekezdés szerinti települési támogatás  
a) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja 

aa) családban élőként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, 
ab) egyedül élőként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át, 
vagy  

b) hitelt érdemlően megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövedelemnyilatkozat, valamint 
az ahhoz csatolt igazolások adatai nem valósak, vagy  

c) az (1) bekezdés esetében, ha a kérelmet az annak alapjául szolgáló eseményt követő 60 
napon túl nyújtották be, vagy 

d) annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési 
hozzájárulásban részesül. 
 

(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás egyszeri összege 20.000.- Ft. 
 

(6) Az Önkormányzat a szociális ellátás felhasználásának ellenőrzése keretében 
a) az (1) bekezdés szerinti támogatásban részesített esetében a megállapított települési 

támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat 
számával együtt a temetési számlára rávezeti és a számlát a kérelmező részére 
visszaadja, 

                                                                                                                                                                             
12 Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2014. 
január 01. 
13 Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés 3. pontja. Hatálytalan 
2015. március 01. 
14 Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés 4. pontja. Hatálytalan 
2015. március 01. 
15 Beépítette a 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. március 01. 
16 Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés 5. pontja. Hatálytalan 
2015. március 01. 
17 Módosította a 14/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 3/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 3. § (1) bekezdése, a 2/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. február 
01. 
18 Módosította a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. január 01. 
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b) a 4/A. § (1) bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatásban részesített személyt 
kötelezi, hogy a folyósítást követő 60 napon belül a felhasználást alátámasztó 
dokumentumokat (számla, nyugta) csatolja be. 

(7) A (2) bekezdés szerinti települési támogatás megállapításához a 2. melléklet szerinti 
kérelemnyomtatványt és a Szolgáltatóval kötött szerződést kell benyújtani. 

(8) Az Önkormányzat a (2) bekezdésben foglalt települési támogatást – a kérelem 
benyújtása hónapjának első napjától19– az alábbiak szerint nyújtja: 
a) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 100.000 Ft-ot nem éri 

el, havi 2000.-Ft támogatást nyújt, 
b) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem 100.000 Ft és 130.000 Ft 

között van, havi 1000.- Ft támogatást nyújt, 
c) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 130.000.-Ft-ot 

meghaladja, az önkormányzat támogatást nem nyújt. 
 

 
4/A. §20 

(1) Az Önkormányzat az Szt. 45. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, figyelemmel az Szt. 
45. § (4)-(5) bekezdésére,  az Szt. 7. § (1) bekezdésére rendkívüli települési támogatást nyújt.  

 (2) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege minimum 1.000.- Ft maximum 
50.000.- Ft. 

 
5. §21 

 
 

6. §22 
 
 

7. § 
 

(1) Az Önkormányzat23 az Szt. 48. § (1) bekezdésében foglaltak alapján gondoskodik a 
köztemetésről. 
(2) Az Önkormányzat24 az Szt. 48. § (3) bekezdésben meghatározott személyt az Szt. 48. § (4) 
bekezdésében meghatározott esetekben figyelemmel a (3) bekezdésében foglaltakra 
mentesítheti a megtérítési kötelezettség alól. 
(3) Különös méltánylást érdemlő körülménynek minősül, ha az eltemettetett személy 
hagyatéka a köztemetés költségét nem fedezi, és az eltemettetésre köteles személy 
vagyontalan és jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.  

 
8. §25 

 
                                                        
19 Hatályon kívül helyezte az „egy évre” szövegrészt a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet 4. §-a. 
Hatályos 2021. január 01.  
20 Beépítette a 14/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, a 3/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. március 01. 
21 Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2014. 
január 01. 
22 Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés 6. pontja. Hatálytalan 
2015. március 01. 
23 Módosította a 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. március 01. 
24 Módosította a 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2015. március 01. 
25 Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés 7. pontja. Hatálytalan 
2015. március 01. 
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3. Vegyes rendelkezések 
 

9. § 
 
(1) Az egyes szociális ellátások esetében a hatáskör gyakorlóját Felsőlajos Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
önkormányzati rendelete tartalmazza.  
(2) 26  
(3) 27 A szociális ellátás összege a véglegessé vált határozat alapján a jogosult részére a 

kérelmében megjelölt módon kerül kifizetésre az alábbi rendben:  
a) a Rendelet 4. § (2) bekezdése alapján nyújtott támogatás esetén előre 6 havi támogatási összeg 

kerül kifizetésre,  
b) a Rendelet 4/A. § (1) bekezdése alapján nyújtott támogatás a kérelem indokául szolgáló 

élethelyzet mérlegelést követően azonnal de legkésőbb 3 munkanapon belül kerül kifizetésre.” 
 (4) 28A köztemetés összegét a szolgáltató által benyújtott számla ellenében a jogosult részére a 
kérelmében megjelölt módon kell kifizetni.  
 

4. Záró rendelkezések  
 

10. § 
 

(1) Ez a rendelet 2012. április 01. napján lép hatályba. 
(2)A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Felsőlajos Község 
Önkormányzata Képviselő- testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2009. (III.24.) 
rendelete.  

 
5. Átmeneti rendelkezések29 

 
11.  § 
 

(1)  E Rendeletnek a szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 2/2017. (I.27.) önkormányzati rendeletmódosítással módosított  
(továbbiakban: Módrendelet) 4. § (8) bekezdésben foglalt rendelkezéseit, a Módrendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő és a Módrendelet hatálybalépésekor már elbírált ügyekben is 
alkalmazni kell. 
 
 
 

              Juhász Gyula sk.                                               Kutasiné Nagy Katalin sk. 
              polgármester                                                                           jegyző  
 

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. március 27. 
 

                                                                   Kutasiné Nagy Katalin sk.  
                                                              jegyző  

 
                                                        
26 Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés 8. pontja. Hatálytalan 
2015. március 01. 
27 Módosította a 14/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése, a 3/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 5. § (1) bekezdése, a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2021. 
január 01. 
28 Módosította a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2021. január 01. 
29 Beépítette a 2/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. február 01. 
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1. melléklet a 4/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelethez30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                        
30 Hatályon kívül helyezte a 7/2015. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés 2. pontja. Hatálytalan 
2015. április 25. 
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2. melléklet a 4/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelethez31 
Kérelem –települési támogatás megállapításához 

 
1. Személyes adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 
1.1.1. Neve: ....................................................................................................................................... 
1.1.2. Születési neve: ......................................................................................................................... 
1.1.3. Anyja neve: .............................................................................................................................. 
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ......................................................................................... 
1.1.5. Lakóhelye: ............................................................................................................................... 
1.1.6. Tartózkodási helye: .................................................................................................................. 
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................... 
1.1.8. Állampolgársága: ..................................................................................................................... 
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): .................................................................................... 
1.1.10. E-mail címe (nem kötelező megadni):…………………………........................................ 

1.2. A kérelmező családi állapota: 
1.2.1. □ egyedülélő, 
1.2.2. □ nem egyedülélő. 

1.3. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 
1.3.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 
1.3.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy 
1.3.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy 
1.3.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan. 
1.3.5. □ összevont engedéllyel rendelkező. 

2. A közeli hozzátartozókra vonatkozó adatok 
 
2.1. A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: 

.......fő. 
2.2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai 

            
   A  B  C  D  E 

 1. 
 Közeli  

hozzátartozó 
neve (születési 

neve) 

 Anyja neve 
 Születési helye, 

ideje  
(év, hó, nap) 

 Társadalom-  
biztosítási 

Azonosító Jele 

 Családi kapcsolat 
megnevezése 

 2.           
 3.           
 4.           
 5.           
 6.           

           
 
 
 
 
 
 

                                                        
31 Módosította a 14/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése, a 3/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 6. § (1) bekezdése, a 7/2015. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 20/2020. (XII.11.) 
önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése.  Hatályos 2021. január 01. 
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3. Jövedelmi adatok* 
3.1. A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban: 

   A  B  C 
 1.  A jövedelem típusa  Kérelmező  A családban élő közeli hozzátartozók 
 2.  Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 
származó 

            

   ebből közfoglalkoztatásból 
származó: 

            

 3.  Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből származó 

            

 4.  Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

            

 5.  Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátások 

            

 6.  Önkormányzat, járási hivatal és 
az állami foglalkoztatási szerv 
által folyósított ellátások 

            

 7.  Egyéb jövedelem             
 8.  Összes jövedelem             

 
* az igazolására szolgáló irat alapján 
 
3.2. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó. 
 
4. A kérelem rövid indokolása:  
……………………………..…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..…… 

5. Nyilatkozatok: 
 

5.1. Tudomásul veszem, hogy a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - 
ellenőrizheti a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát, 
 
5.2. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
 
5.3. (A kérelmező részéről:) 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
5.3.1.* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó) és   
5.3.2.  a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
5.3.3.  a kért támogatás megállapítása esetén a fellebbezési jogomról 

 
 lemondok – nem mondok le. (a megfelelő rész aláhúzandó) 
 

5.3.4. A támogatás kifizetését az alábbi formában kérem: (a megfelelő aláhúzandó) 
 Házipénztárból készpénzben  
 Folyószámlámra történő utalással, melynek számlaszáma: ……………………………............. 

a számlavezető bank neve: 
…………………………………………………………………………. 

 Postai úton történő kifizetéssel az alábbi címre: 
…………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………
.. 

 
5.4. (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:) 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
5.4.1.* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó) és 
5.4.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

Felsőlajos, ………………..év………………….hó…………….nap. 

 

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

  

.................................................................. 
 kérelmező aláírása  kérelmező  

házastársának/élettársának aláírása” 
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3. melléklet a 4/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelethez32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
32 Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2014. 
január 01. 
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4. melléklet a 4/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelethez33 
 

Kérelem köztemetéshez 
 
1. Személyes adatok 

1.1. A kérelmezőre vonatkozó adatok: 
1.1.1. Neve/Intézmény neve:............................................................................................................... 
1.1.2. Születési neve: ......................................................................................................................... 
1.1.3. Anyja neve: .............................................................................................................................. 
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ......................................................................................... 
1.1.5. Lakóhelye/Intézmény címe:......................................................................................................... 
1.1.6. Tartózkodási helye/ Intézmény telephelye: .......................................................................... 
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................... 
1.1.8. Állampolgársága: ..................................................................................................................... 
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): .................................................................................... 
1.1.10.E-mail címe (nem kötelező megadni):…………………………........................................ 
1.1.11.Intézmény esetén a képviseletre jogosult neve, elérhetősége:  

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

1.2. A kérelmező családi állapota (magánszemély kérelmező esetén): 
1.2.1. □ egyedülélő, 
1.2.2. □ nem egyedülélő. 

1.3. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárságú magánszemély 
kérelmező esetén): 

1.3.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 
1.3.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy 
1.3.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy 
1.3.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan. 
1.3.5. □ összevont engedéllyel rendelkező. 

2. A közeli hozzátartozókra vonatkozó adatok 
 
2.1. A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: 

......... fő. 
2.2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai 

            
   A  B  C  D  E 

 1. 
 Közeli  

hozzátartozó 
neve (születési 

neve) 

 Anyja neve 
 Születési helye, 

ideje  
(év, hó, nap) 

 Társadalom-  
biztosítási 

Azonosító Jele 

 Családi kapcsolat 
megnevezése 

 2.           
 3.           
 4.           
 5.           
 6.           

           
 
 
 
 
 

                                                        
33 Módosította a 7/2015. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, a 20/2020. (XII.11.) 
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2021. január 01. 
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3. Az elhunyt adatai:  
3.1 Neve: ……………………………………………………………………………………….. 

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

3.3 Anyja neve: ………………………………………………………………………..………. 

3.4 Születési helye, ideje (év, hó, nap): …………………………………………………..…… 

3.5 Lakóhelye:………………………………………………………………………………….. 

3.6.Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ............................................................................. 

3.7.Állampolgársága: ............................................................................................................. 

3.8. Elhalálozás helye és ideje (év, hó, nap): ……………………………………………………… 

3.9. Az elhunyt idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárságú elhunyt esetén): 
3.9.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 
3.9.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy 
3.9.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy 
3.9.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan. 
3.9.5. □ összevont engedéllyel rendelkező. 

4. A köztemetéshez szükséges nyilatkozatok (a megfelelő rész aláhúzandó) 
4.1.      Tudomásom szerint az elhaltnak más eltemettetésre köteles hozzátartozója VAN  
4.1.1. Neve……………………………………………………………………………….. 
4.1.2. Lakóhelye:: ………………………………………………………………………… 

 
4.2.     Tudomásom szerint az elhaltnak más eltemettetésre köteles hozzátartozója NINCS 
 
4.3.    Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy tudomásom szerint az elhalt ingatlan 

vagyonnal (a megfelelő rész aláhúzandó) 
 

4.3.1. rendelkezett   

 
 A B C D E F G H 

1 Címe Hrsz fekvése Művelési 
ága 

Területe 
Ha   m2 

AK 
K       f 

Szerzés 
jogcíme 

Tulaj-
doni 

Hányad 

2         
3         
4         

 
4.3.2. nem rendelkezett 

 
4.4.Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy tudomásom szerint az elhalt ingó vagyonnal 
(a megfelelő rész aláhúzandó) 

4.4.1.  rendelkezett. Megjelölése: ………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………..……………. 

4.4.2. nem rendelkezett 
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5. A kérelemhez szükséges egyéb nyilatkozatok: 
 

5.1. Tudomásul veszem, hogy a szociális hatáskört gyakorló szerv - az ingatlanügyi hatóság útján - 
ellenőrizheti a kérelemben közölt adatok valódiságát. 
 
5.2. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
 
5.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
5.3.1.* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó) és   
5.3.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
5.3.3.* A támogatás kifizetését az alábbi formában kérem: (a megfelelő aláhúzandó) 

 Házipénztárból készpénzben  
 Folyószámlámra történő utalással, melynek számlaszáma: ……………………………............. 

a számlavezető bank neve: 
…………………………………………………………………………. 

 Postai úton történő kifizetéssel az alábbi címre: 
…………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………

.. 
5.3.4. a köztemetés  megállapítása esetén a fellebbezési jogomról 

 
 lemondok – nem mondok le. (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

Felsőlajos, ………………..év………………….hó…………….nap. 

 ...................................................................  
 kérelmező aláírása 
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5. melléklet a 4/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelethez34 
 

                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                        
34 Hatályon kívül helyezte az 5/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés 2. pontja. Hatálytalan 
2013. március 23. 
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6. melléklet a 4/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelethez35 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
35 Módosította az 5/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályon kívül helyezte a 2/2017. 
(I.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1.) bekezdése. Hatályos 2017. február 01. 
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7. melléklet a 4/2012. (III.27.) önkormányzati rendelethez36 

 
Kérelem – rendkívüli települési támogatás megállapításához 

 
1. Személyes adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 
1.1.1. Neve: ....................................................................................................................................... 
1.1.2. Születési neve: ......................................................................................................................... 
1.1.3. Anyja neve: .............................................................................................................................. 
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ......................................................................................... 
1.1.5. Lakóhelye: ............................................................................................................................... 
1.1.6. Tartózkodási helye: .................................................................................................................. 
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................... 
1.1.8. Állampolgársága: ..................................................................................................................... 
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): .................................................................................... 
1.1.10. E-mail címe (nem kötelező megadni):…………………………........................................ 

1.2. A kérelmező családi állapota: 
1.2.1. □ egyedülélő, 
1.2.2. □ nem egyedülélő. 

1.3. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 
1.3.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 
1.3.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy 
1.3.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy 
1.3.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan. 
1.3.5. □ összevont engedéllyel rendelkező. 

2. A közeli hozzátartozókra vonatkozó adatok 
 
2.1. A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: 

......... fő. 
2.2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai 

            
   A  B  C  D  E 

 1. 
 Közeli  

hozzátartozó 
neve (születési 

neve) 

 Anyja neve 
 Születési helye, 

ideje  
(év, hó, nap) 

 Társadalom-  
biztosítási 

Azonosító Jele 

 Családi kapcsolat 
megnevezése 

 2.           
 3.           
 4.           
 5.           
 6.           

           
3. A kérelemre vonatkozó rész 
3.1. A kérelem indokolása:  
……………………………..…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………..…………………………………………………………………………… 
                                                        
36 Beépítette a 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet6. § (2) bekezdése, a 7/2015. (IV. 22.) önkormányzati 
rendelet 1. § (3) bekezdése, a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2021. 
január 01. 



  

 

 

16

……………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………..…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………..…………………………………………………………………………… 
3.2. A kérelem indokolását alátámasztó dokumentumok, igazolások pl: ( orvosi beutaló, elemi kár 
esetén bármely hivatalos szerv igazolása stb….) : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
3.3. A rendkívüli települési támogatásra kért összeg: …………………………………….. Ft. 

4. Nyilatkozatok: 
 

4.1. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
 
4.2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
4.2.1.* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó) és   
4.2.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
4.2.3.* A támogatás kifizetését az alábbi formában kérem: (a megfelelő aláhúzandó) 

 Házipénztárból készpénzben  
 Folyószámlámra történő utalással, melynek számlaszáma: ……………………………............. 

a számlavezető bank neve: 
…………………………………………………………………………. 

 Postai úton történő kifizetéssel az alábbi címre: 
…………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………

.. 
4.2.4.  a kért támogatás megállapítása esetén a fellebbezési jogomról 

 
 lemondok – nem mondok le. (a megfelelő rész aláhúzandó) 
 

4.2.5. a kért támogatást  megállapítása esetén a 3. pontban megjelölt célra használom fel, és azzal 60 
napon belül elszámolok. 

 
Felsőlajos, ………………..év………………….hó…………….nap. 

 

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

 

 kérelmező aláírása  
 

 


