
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 16/2005. (X. 28.) számú rendelete 

a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott 
ellátásokról 

 
(Egységes szerkezetben) 

  
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 

bekezdésében, a szociális igazgatásról, és szociális ellátásokról szóló és többször módosított 
1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szoctv.) 10. § (1) bekezdésében, a 32. § (3) 
bekezdésében, valamint a 37/D. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a pénzbeli 
és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) sz. korm. rendelet  
figyelembevételével, a helyi megvalósítás szabályozására az egyének és családok szociális 
létbiztonságának, megélhetésének elősegítése és megőrzése érdekében az alábbi rendeletet 
alkotja. 

 
I. Cím 

ÁLTALÁNOS, ÉS ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 

1. § E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 
meghatározza a helyi önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások (pénzben és 
természetben nyújtott) formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, 
valamint érvényesítésének garanciáit. 

A rendelet hatálya 

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Sztv. (1) és (3) bekezdéseiben meghatározott 
személyekre.1 

(2) Az Sztv. hatálya alá tartozó ügyekben az Sztv. és az ide vonatkozó végrehajtási 
rendeletek, valamint e rendelet szabályai szerint kell eljárni. 

(3) Az Sztv.-ben és e rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket 
a) a helyi önkormányzat képviselő-testülete, 
b) a települési önkormányzat polgármestere, 
c) a települési önkormányzat jegyzője gyakorolja 
(4)2 A képviselő-testület a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek gyakorlásából az 

egészségügyi, szociális, oktatási és kulturális bizottságra átruházza: 
a) a Szoctv.  43/B. §-ban foglalt ápolási díj, 
b) az Sztv. 45. §-ban foglalt átmeneti segély, 

iránti kérelmek elbírálásával kapcsolatos feladat- és hatáskört. 
(5) A képviselő-testület a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek gyakorlásából a 

polgármesterre átruházza: 
a) a Szoctv.  38. § (1) bekezdésében foglalt lakásfenntartási támogatás, 
b) a Szoctv. 46. §-ában meghatározott temetési segély, 
c) a Szoctv. 62. §-ában meghatározott szociális étkeztetés, és a Szoctv. 63. §-a szerinti házi 

segítségnyújtás gyakorlásából adódó feladat és hatáskört. 
 

                                                        
1 A 19/2005. (XI. 25.) számú ök. rendeletnek megfelelően módosított szövegrész. 
2 A (4) és (5) bek. szövegét módosította az 5/2009. (VI. 22.) rendelet. 
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3. § E rendelet alkalmazásában az Sztv. 4. §- ában meghatározott értelmező rendelkezések 
irányadóak.3 

Eljárási rendelkezések 

4. § (1) A szociális ellátásra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség 
megállapítására, a hatósági ellenőrzésre az Sztv. 5-9. §-ig terjedő rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
 (2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és 
családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és az erre vonatkozó, a pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 
kormányrendelet) előírt tartalmú nyilatkozatokat csatolni. 

(3) 4 
(4)  
(5)  
(6)  
 (7) Ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján 

a kérelmező életkörülményeire tekintettel a (2) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban 
foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja 
tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban 
az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő 
jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető, 
melynek mértéke az igazolt fenntartási költségek kétszerese.  

(8) 5 
(9)  
(10)  
(11)  
(12)  
 (13) A Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság hatáskörébe tartozó 

ügyekben született, a kérelmező értesítésére szolgáló határozatokat, a bizottság elnöke írja alá. 
(14) A polgármester illetve a bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben hozott határozatok 

ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni. A 
fellebbezést a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani szóban vagy írásban. A fellebbezést a 
Képviselő-testület soron következő ülésén bírálja el. 

 

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 
 
5. § (1) Az  Sztv-ben és e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy azok  
megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és 
rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell: 

- a pénzbeli ellátás visszafizetésére, 
- a természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására, vagy ennek 

teljesíthetetlensége esetén a szolgáltatásnak megfelelő egyenérték megfizetésére, 
- személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézmény térítési díj teljes 

összegének megfizetésére. 

                                                        
3 A 19/2005. (XI. 25.) számú ök. rendeletnek megfelelően módosított szövegrész. 
4 A 4. § (3)-(6) bekezdéseit hatályon kívül helyezte a 4/2007. (IV. 20.) számú ök. rendelet.  
5 A 4. § (8)-(12) bekezdéseit hatályon kívül helyezte a 4/2007. (IV. 20.) számú ök. rendelet.  
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(2) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Sztv. 17.§. (1)-(8). 

bekezdéseit kell alkalmazni. 

Adatkezelés 
6. § (1) Adatkezelés tekintetében az Sztv. előírásait kell megfelelően alkalmazni a 18. §-tól a 
24. §-ig. 

II. Cím 
 

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 
 

Időskorúak járadéka 
 

7.§ Az ellátásra a Szoctv. 32/B.-32/D. §-ait kell alkalmazni, a 63/2006. (III. 27.) korm. 
rendelet 14. §-ában foglaltakra figyelemmel. 
 

Rendszeres szociális segély 
 
8.§ (1) Az Önkormányzat rendszeres szociális segélyt állapít meg az Sztv.37/A. §. (1)-(7) 
bekezdésében foglalt jogosultsági feltételek szerint a kérelmezőnek. 

(2) Az ellátás iránti kérelmet a 63/2006. (III. 27.) korm. rendelet 3. sz. melléklete szerinti 
nyomtatványon kell a Polgármesteri Hivatalnál benyújtani, a 63/2006. (III. 27.) korm. 
rendelet 1. sz. melléklete szerinti vagyonnyilatkozattal, valamint a kormányrendelet 15. §-ban 
meghatározott nyilatkozatokkal, igazolásokkal, figyelemmel a kormányrendelet 1. § (3) 
bekezdésében meghatározottakra. 
(3) 6 

(4)7 A rendszeres szociális segély folyósítására, összegére, megszüntetésére, 
továbbfolyósítására, a jogosultsági feltételek felülvizsgálatára az Szoctv. 33. – 37/F. §-aiban 
foglaltak az irányadók. 

 
8/A.8 § Az együttműködés intézményi feltételeinek biztosítása érdekében Izsófalva 

Nagyközségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az együttműködésre a 
Rudabánya Város által fenntartott Szociális Szolgáltató Központot jelöli ki a Szoctv. 37/B. § 
(1) bek. b) és c) pontjaiban meghatározott személyek esetében. 
 

Lakásfenntartási támogatás 
 
9. § (1)  A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az 
általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos 
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.  
(2) A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt az Sztv. 38.§.(1)-(8). 
bekezdéseiben  meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban: normatív 
lakásfenntartási támogatás), 
(3) Az önkormányzat adósságkezelési szolgáltatást nem működtet, így ezen a jogcímen 
lakásfenntartási támogatásra való jogosultság és kiegészítő ellátás megállapítására nincs 
lehetőség. 
 (4) Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet e Rendelet 3.sz. melléklete szerinti 
nyomtatványon kell benyújtani. 
 

                                                        
6 Hatályon kívül helyezte a 4/2007. (IV. 20.) számú ök. rendelet. 
7 A (4) bek. szövegét módosította az 5/2009. (VI. 22.) rendelet. 
8 A 8/A. § szövegét módosította az 7/2009. (IX. 11.) rendelet. 
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Ápolási díj 
 

10. §9 

Átmeneti segély 
 
11. § (1) A települési önkormányzat a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személynek 
átmeneti segélyt nyújt. 

 (2) A hatáskör gyakorlója elsősorban azokat a személyeket részesíti átmeneti segélyben, 
akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon – figyelembe véve az egyéb 
önkormányzati rendszeres ellátásokat is – nem tudnak gondoskodni, vagy az alkalmanként 
jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak: 

a.) az árvíz-, belvízkárt szenvedett, vagy egyéb elemi csapással sújtott személyt 
b.) egészségügyi okokra visszavezethetően rendkívüli élethelyzetbe került személyt. 

(3) Az átmeneti segély az alábbi indokokkal alátámasztott létfenntartási problémák kezelésére 
állapítható meg elsősorban: 

a.) ellátatlan munkanélküliek segélyezésére, 
b.) élelmiszer, ruha és gyógyszer, valamint gyógyászati segédeszköz vásárlás céljaira, 
c.) tüzelő vásárlására, 
d.) hajléktalan személyek segélyezésére, 

 (4) Az átmeneti segély adható alkalmanként vagy havi rendszerességgel.  
 (5) Az alkalmanként nyújtott átmeneti segély adható: 
 - gyógyszertámogatásként; 

- az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi 
szolgáltatás díjaként is. 

  (6) Átmeneti segély gyógyszertámogatásként akkor adható, ha a kérelmező 
közgyógyellátásra egyébként nem jogosult, és számlával igazolt gyógyszerköltsége az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30%-át eléri vagy meghaladja. 
 (7) Nem lehet átmeneti segélyt megállapítani az alábbi indokokra tekintettel: 

a) kizárólag beutalóval igénybe vehető ellátás beutaló nélküli igénybevételére, ha azt az 
azonnali ellátás szükségessége nem indokolja; 

b) az ellátás más finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál történő igénybevételére, mint 
amelynél a beutaló orvos azt kezdeményezte; 

c) saját kezdeményezésére az ellátás - többletköltséget okozó - eltérő tartalommal történő 
igénybevételére; 

d) egészségügyi ellátás keretei között egyéni igényei szerinti étkezésre, 
e) az egészségi állapot által nem indokolt eltérő, az intézmény e célra kijelölt részlegében 

magasabb színvonalú elhelyezésre; 
f)  szanatóriumi ellátásra; 
g) az egészségügyi ellátás keretében igénybe vett szépészeti és egyéb kényelmi ellátásokra, 

szolgáltatásokra. 
(8) Az alkalmanként adott átmeneti segély összege legalább 2.000.- Ft. 

 (9) Havi rendszerességgel átmeneti segélyt 6 hónap időtartamra lehet megállapítani, melynek 
összege havonta legalább 2.000 Ft. A hatáskör gyakorlója dönt a kérelem indokának összes 
körülményét mérlegelve a folyósítás időtartamára, a segély havi összegeinek nagyságáról. 
Amennyiben a 6 havi folyósítási idő lejártával az ellátásban részesülő személy segélyezésének 
indokai nem szűntek meg, az ellátott újabb eljárás keretein belül az átmeneti segélyt újra 
igényelheti 

                                                        
9 Hatályon kívül helyezte a 9/2013.(VIII.23.) ök. rendelet, hatálytalan 2013. 09. 01-től 
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 (10) Az átmeneti segély iránti kérelmet a rendelet 4. sz. melléklete szerint 
nyomtatványon kell a Polgármesteri Hivatalnál benyújtani. 
11/A.10 § Átmeneti segély csak akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülélő esetén 
annak 150%-át nem haladja meg. 

Temetési segély 
 

12. § (1) A települési önkormányzat annak aki a meghalt személy eltemettetéséről 
gondoskodott temetési segélyt nyújt, ha a temetési költségek viselése a saját illetve családja 
létfenntartását veszélyezteti és családjában az egy főre jutó jövedelem  

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg. 
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg 
c) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét meghaladja, de nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. 11 A temetési segély iránti 
kérelmet e Rendelet 5. sz. melléklete szerint kell benyújtani. 

(2) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt kérő 
vagy egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát, és – ha az 
elhaltat nem helyben anyakönyvezték – az elhalt halotti anyakönyvi kivonatát. 12 

 (3) Temetési segély a temetés költségeit igazoló számla hiányában is - utólagos elszámolási 
kötelezettség mellett - megállapítható. 

(4) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb  temetés összegét 70.000 Ft 
összegben  állapítja meg. 

(5) A temetési segély  a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség  
30%-a az (1) bekezdés a) pontja, 
20 %-a az (1) bekezdés b) pontja 
10%-a az (1) bekezdés c) pontja esetében. 
(6) Temetési segély nem állapítható meg annak,  
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a meghaladja az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, 
b) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési 

hozzájárulásban részesül. 
III. Cím 

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK 

13.§. (1) A képviselő-testület ill. a hatáskör gyakorlójának döntése alapján, egyes pénzbeli 
ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. 
Természetbeni szociális ellátásként nyújtható 

a.) a lakásfenntartási támogatás 

b.) az átmeneti segély 

c.) a temetési segély. 

(2) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tüzelőanyag, a közüzemi díjak, illetve 
a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése. Természetbeni ellátást kell biztosítani 

                                                        
10 A 7/2008. (IV. 17.) számú ök. rendeletnek megfelelően módosított szövegrész. 
11 A 19/2005. (XI. 25.) számú ök. rendeletnek megfelelően módosított szövegrész. 
12A 19/2005. (XI. 25.) számú ök. rendeletnek megfelelően módosított szövegrész. 
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elsősorban azokban az esetekben, ahol az ellátás rendeltetésszerű felhasználása az 
ellátás indokára tekintettel nem biztosított, nem valószínűsíthető. 

Köztemetés 

 
14. § Az Sztv. 48. §-a szabályozza az ellátás feltételeit, eljárási rendjét. 

Közgyógyellátás 

 
15. §13  

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

 
16. § 14 

IV. Cím 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 

Az ellátások formái 

 
17. § A szociálisan rászorultak részére az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások körében alapellátásként biztosítja 

a.) az étkeztetést, 
b.) a házi segítségnyújtást, 
c.) a családsegítést, 
d.) 15 

Az ellátások iránti kérelmet a 9/1999. (XI.24.)sz. SZCSM. Rendelet 1.sz. melléklete szerint kell 
benyújtani. 

 
 Étkeztetés 

 
18. §16 (1) Az étkeztetés biztosítása az önkormányzat által fenntartott konyhán keresztül 

kihordásos rendszerben történik. 
a.) Szociális  étkeztetésre – napi egyszeri meleg étkezésre -  az jogosult, aki a Szoctv. 

62. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.  
b.) A szociális étkezésért a jogosult térítési díjat köteles fizetni.  
c.) Az étkeztetésre való jogosultság megszűnik, ha a jogosult a térítési díjat felszólítás 

ellenére sem fizeti meg. 
 

Házi segítségnyújtás 
 

19. § (1) Az Sztv. 63.§-ában meghatározott jogosulti kör részére a házi segítségnyújtás az 
önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazott bevonásával történik. A házi 
                                                        
13 Hatályon kívül helyezte a 9/2013.(VIII.23.) ök. rendelet, hatálytalan 2013. 09. 01-től 
14 Hatályon kívül helyezte a 3/2013. (IV.5.) önk. rendelet 
15 Az 5/2009. (VI. 22.) számú ök. rendelet hatályon kívül helyezte. 
16 A 18. § szövegét módosította az 5/2009. (VI. 22.) rendelet. 
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segítségnyújtás kereti között az önkormányzat a szociális étkeztetésre jogosultak részére 
biztosítja a napi egyszeri meleg étel házhoz szállítását.  A házhoz szállításhoz azok 
jogosultak, akik egészségi állapotuknál, életkoruknál  fogva az ebéd elszállításáról nem 
tudnak gondoskodni. 17 
 (2)18 

Családsegítés 
 

20. §19 A családsegítés feladatait Rudabánya Város által fenntartott Szociális Szolgáltató 
Központ végzi, az Sztv. 64. §-ában foglaltak alapján. 

 
 

Szociális információs szolgáltatás20 
 

21. §21 
Térítési díj 

22. §22 (1) A szociális étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj összege: 231.-Ft/adag/nap. 
 
(2) Az önkormányzat által fenntartott konyha által biztosított étkeztetés személyi napi térítési díját az alábbiak 
szerint szabályozza: 
 
 
 
    szociális étkeztetés 

 
I. csoport (az egy főre eső jövedelem a 

nyugdíjminimum 150 %-át 
 
II. csoport (az egy főre eső jövedelem a 

nyugdíjminimum 151 %-át meghaladja 
 

 
 napi 

            Ft 
 

150.-F/adag  
 
 

231.-Ft/adag 

 

 
(3) Kiszállítás esetén a térítési díj összege 95.-Ft/ adag összegével emelkedik. 
 
(4) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást ingyenesen biztosítja az arra jogosultaknak. 
 

 

Záró rendelkezések 
 
23. § (1) E rendelet 2005 november 1-én lép hatályba mellyel egy időben hatályát veszti 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 
9/2000. (VI. 20.) rendelete. Kihirdetésről a jegyző az SZMSZ-ben meghatározott módon 
gondoskodik. 
 
 
Fodor Albert sk.                     dr. Szécsi Ottó sk. 
 polgármester               mb. jegyző 
 
                                                        
17 A 19/2005. (XI. 25.) számú ök. rendeletnek megfelelően módosított szövegrész. 
18 Az 5/2009. (VI. 22.) számú ök. rendelet hatályon kívül helyezte. 
19 Az 5/2009. (VI. 22.) számú ök. rendeletnek megfelelően módosított szövegrész.  
20 A 7/2008. (IV. 17.) számú ök. rendeletnek megfelelően módosított szövegrész. 
21 Az 5/2009. (VI. 22.) számú ök. rendelet hatályon kívül helyezte. 
22 A 3/2013. (IV.5.) önk. rendeletnek megfelelően módosított szövegrész, hatályos 2013. 05. 01-től 
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Kihirdetve: 2005. október 28. 
 

dr. Szécsi Ottó 
mb. jegyző 
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A 16/2005. (X. 28.) Rend.1.sz. melléklete 
 

KÖRNYEZETTANULMÁNY 
 
Készült: 
Izsófalva……………………………………………… út ………. szám alatti lakásban. 
 
Családban élő személyek:  
N É V Születési idő Munkahely Jövedelem 

    

    

    

 
A család tulajdonában álló ház, házhely, egyéb ingatlan, üdülő, személygépkocsi,  
 
stb.                                                 nincs                                   van, éspedig: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………….  
 
A család – saját lakásban – főbérleti – társbérleti – albérleti lakásban lakik. 
 
A használt lakás szobaszáma:      ………………………………………. 
                    komfortfokozata:       ………………………………………. 
 
A lakás: száraz – világos – egészséges – jó karban lévő – elavult – egészségtelen – sötét – 
vizes. 
 
Berendezése: megfelelő – minden igényt kielégítő – elavult – csak a legszükségesebb  
berendezési tárgyak találhatók. 
 
A lakás tisztasága: kifogástalan – megfelelő – elhanyagolt – nem kielégítő. 
Munkaképes-e: igen     -     nem, munkaképesség-csökkenésének mértéke:  
……………………………………………………. 
 
Egyéb megállapítások: ………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………...  
 
Izsófalva, 200……. év ……………………………….. hó ………… nap 
 
Fenti adatok és nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 
………………………………………….                   …………………………………...  
            ügyfél aláírása                                                   környezettanulmányt készítette  
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A 16/2005. (X. 28.) sz. Rend. 2.sz. melléklete23 

 
A 16/2005. (X. 28.) sz. Rend. 3. sz. melléklete 

 

K É R E L E M 
 

( lakásfenntartási támogatáshoz ) 
 
Név: ……………………………………………................... 
Leánykori neve: ……………………………………………. 
Születési helye:     …………………………………………… 
Születési ideje:     …………………………………………….. 
Anyja neve:        …………………………………………….... 
 
Izsófalva ……………………….............. út ...... szám alatti lakos kérem, hogy részemre 
lakásfenntartási támogatást állapítsanak meg: 
 

a.)normatív lakásfenntartási támogatás formájában 
 
 
1.) Nyilatkozom, hogy a kérelemmel érintett Izsófalva, ……………………………………… 
szám alatti lakásban ………………………………….jogcímen lakom. 
 
2.)A lakásban lakók, ott lakóhellyel, tartózkodási címmel rendelkező, életvitelszerűen ott élő 
személyek: 
 

Név Lakcím Jogcím 
   
   
   
   
 
Kijelentem, hogy az Izsófalva ……………………………………….. szám alatti lakásban a 
kérelem 2.) pontjában lakók nem rendelkeznek lakáshasznosításból származó jövedelemmel. 
 
3.) Az ingatlan adatai: 
 
Címe:  Izsófalva ………………………… utca …………….házszám …………hrsz. 
 

Tulajdoni viszonyai:  
  

1.) Tulajdonos: ………………………………. Tulajdoni hányad:…………… 
2.) Tulajdonos: ………………………………. Tulajdoni hányad:…………… 
3.) Tulajdonos: ………………………………. Tulajdoni hányad:…………… 

 
Az ingatlan helyiségei és azok hasznos alapterülete:  
 

Helyiségek megnevezése Hasznos alapterület (m2 ) 
  
  

                                                        
23 A 2. sz. mellékletet hatályon kívül helyezte a 4/2007. (IV. 20.) számú ök. rendelet.  
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Összesen:  
 
Felhívjuk a kérelmező figyelmét, hogy az ingatlan nagyságára vonatkozó adatokat a 
helyszínen ellenőrizhetjük! 
 
4.)A lakás fenntartásával kapcsolatban felmerülő ( számlákkal igazolt ) havi költségek : 
 

Költség megnevezése Összeg ( ft/hó) 
  

1. Pénzintézeti kölcsön  
2. Lakbér, albérleti díj  
3. Szemétszállítás költségei  
4. vízdíj  
5. áramdíj  
6. gázdíj  
7. Tüzelőanyag költsége  
8. Összesen:  

 
 
Ügyintéző tölti ki! 
I. Normatív lakásfenntartási támogatás: 
Fenti adatok alapján  
 Kérelmező egy főre jutó havi jövedelme:    …………………...Ft. 
A lakásfenntartás elismerhető havi költsége:                               ………………….. Ft. 
( ha a háztartásban egy személy lakik  35 m2 x 425 Ft = 14 875 Ft 
  ha a háztartásban két személy lakik   45 m2 x 425 Ft = 19 125 Ft 
  ha a háztartásban három személy lakik  55 m2 x 425 Ft = 23 375 Ft 
  ha a háztartásban négy személy lakik  65 m2 x 425 Ft = 27 625 Ft 
  az elismert lakásnagyság minden további személy után 5-5 m2 –rel nő, de legfeljebb a    jogosult által lakott 
  lakás nagysága. ) 
 
Kérelmező lakásfenntartási támogatásra  jogosult - nem jogosult. 
 
A lakásfenntartási támogatás havi összege:     
a,) ha az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150%-át, és az elismert lakásfenntartás havi költsége meghaladja a 
háztartás összes jövedelmének 20%-át: ………..Ft 
  
b.) Az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
50%-át a lakásfenntartás havi költségének 30%-a a támogatás összege:      
……………… Ft. 
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A 16/2005. (X. 28.) sz. Rend. 4.sz. melléklete 
 
 

K É R E L E M 
 

( átmeneti segély) 
 
 
Név: ……………………………………………................... 
Leánykori neve: ……………………………………………. 
Születési helye:     …………………………………………… 
Születési ideje:     …………………………………………….. 
Anyja neve:        …………………………………………….... 
 
Izsófalva, ……………………….............. út ...... szám alatti lakos kérem, hogy részemre 
átmeneti segélyt állapítsanak meg: 
 
1.) Alkalmankénti segély formájában: 

a.)gyógyszertámogatásként; 
b.)az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás 
díjaként. 

 
2.)Havi rendszerességű átmeneti segély formájában 
            - jövedelem kiegészítő támogatásként, 
 - rendszeres nevelési támogatásként. 
 
A rendkívüli élethelyzet, amely a segélyezést indokolja: 
 
…….…………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
 
A kérelem indokoltságát bizonyító csatolt iratok: 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
 
Kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 
Izsófalva, 200.... …………………………. hó ……. nap 
 
 
      …………………………………………… 
                kérelmező aláírása 
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A 16/2005. (X. 28.) sz. Rend 5. sz. melléklete 
 

K É R E L E M 
 

temetési segélyhez 
 
 

Kérelmező neve: …………………………………………………… 
Leánykori neve:  ……………………………………………………. 
Születési hely, idő: ………………………………………………….. 
Anyja neve: …………………………………………………………. 
 
Lakcíme: Izsófalva ………………………………….. út ……… szám alatti lakos kérem,  
hogy  részemre  temetési segélyt  szíveskedjenek megállapítani, mivel 
 
…………………………………………… /hozzátartozó neve/ eltemettetéséről én 
gondoskodtam. 
 
A haláleset helye, ideje: …………………………………………………………… 
 
Halotti anyakönyvi kivonat száma: ………………………………………………... 
 
Csatolom a …………………… számú temetési számla eredeti példányát, valamint a halotti 
anyakönyvi kivonatot. 
 

Kijelentem, hogy a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési 
hozzájárulásban nem részesültem. 

 
 
Izsófalva, . ………………………………… 
 
 
                                                                     ………………………………………… 
                                                                                      kérelmező aláírása 
 
 
Kérelemhez csatolandó még: 
 
- jövedelem-nyilatkozat a kérelmezővel közös háztartásban élők jövedelméről, mel- 
  lékelve az igazolások 
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A 16/2005. (X. 28.)  sz. rendelet 6. sz. melléklete 
 
 
 
 
 
 

Intézményi térítési díjból biztosított kedvezmények 
 

(étkeztetés, házi segítségnyújtás)24 
 

                                                        
24 Az 5/2009. (VI. 22.) számú ök. rendelet hatályon kívül helyezte. 


