PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
19/2005. (IX. 30.) rendelete
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvényben (továbbiakban:
Ket.) foglalt célok, alapelvek biztosítása,
megvalósítása érdekében – figyelemmel a különös eljárási szabályokra is – a
helyi rendeletek felülvizsgálatával kapcsolatosan az alábbi rendeletet
(továbbiakban: Rendelet) alkotja.
1. §
(1)

(2)

Az önkormányzati címer és zászló használatáról szóló 15/1991. (X. 31.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Czr.) 2. §-a az alábbi új (5) és (6)
bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (5)-(8) bekezdések számozása (7)-(10)
bekezdésre változik.
„ 2. § (5)

Az engedély iránti kérelmet a
Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi, Közigazgatási Irodáján kell benyújtani.

(6)

Az önkormányzat címerének használatára vonatkozó
engedély egyszerősített határozat
formájában is
meghozható.”

A Czr. 2. § új (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § (9)

(3)

A Czr. 8. § c) pontja az alábbiak szerint módosul:
„8. § c)

(4)

Az önkormányzat címere közigazgatási hatósági eljárás során
nem használható.”

a 2. § (10) bekezdésében foglaltakat megszegi,”

A Czr. 9. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ 9. § (1)

A polgármester a címer használatára vonatkozó engedélyt
visszavonja, ha az engedélyes a 8. §-ban foglalt
szabálysértési tényállást megvalósítja.”
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2. §
(1)

Az elsı lakáshoz jutás támogatásáról szóló 22/1993. (XII. 29.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Lakr.) 3. § (1) bekezdésének „a 4.
§ (3) bekezdésében rögzített” szövegrésze hatályát veszti.

(2)

A Lakr. 4. § (1) bekezdése az alábbi mondatrésszel egészül ki:
„ 4. § (1)

…. melyet e rendelet melléklete tartalmaz.”

(3)

A Lakr. 4. § (3) bekezdésének „illetve a jogerıs építési engedélyt”
szövegrésze hatályát veszti.

(4)

A Lakr. 5. § elsı mondata az alábbi mondatrésszel egészül ki:
„ 5. §

(5)

… mely döntés egyszerősített határozattal is meghozható.”

A Lakr. 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ 6. § (1)

A támogatásban részesülıknek:
- építkezés esetén 3 éven belül lakhatási engedéllyel,
- lakásvásárlás esetén 6 hónapon belül tulajdoni lappal kell
rendelkezniük.
Ellenkezı esetben a támogatást egyösszegben vissza kell
fizetni.”
3. §

(1)

A lakások és helyiségek bérletérıl szóló 30/1996. (X. 30.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Lkr.) 5. § (1) bekezdésének elsı mondata helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„ 5. § (1)

A szociális helyzet alapján történı bérbevételi igényeket
(továbbiakban: szociális lakásigénylés) e rendelet mellékletét
képezı formanyomtatványon a
Polgármesteri Hivatal
Szociális, Gondoskodási Irodáján kell benyújtani.”
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(2)

(3)

Az Lkr. 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, kiegészül az
alábbi új (3) bekezdéssel és a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4)
bekezdésre változik:
„ 5. § (2)

A Polgármesteri Hivatal Szociális, Gondoskodási Irodája a
benyújtott
szociális
lakásigényléssel
kapcsolatban
környezettanulmányt készít.

(3)

A benyújtott szociális lakásigénylés nyilvántartásba vételérıl,
vagy annak elutasításáról, valamint a jogosultság megszőnése
esetén a nyilvántartásból való törlésrıl az Egészségügyi,
Szociális Bizottság dönt.
Döntését egyszerősített határozattal is meghozhatja.”

Az Lkr. 8. § (4) bekezdése az alábbi mondatrésszel egészül ki:
„ 8. § (4)

(4)

…mely döntés egyszerősített határozattal is meghozható.”

Az Lkr. 11. § (1) bekezdése az alábbi mondatrésszel egészül ki:
„ 11. § (1) … mely döntés egyszerősített határozattal is meghozható.”

4. §
(1)

Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 13/1998. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban: SZMSZ) 11. §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„ 11. § (4) A képviselı-testület ülésérıl hangfelvétel készül. A
hangfelvételek megırzésérıl a Polgármesteri Hivatal
gondoskodik.”

(2)

Az SZMSZ 14. §-ának (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ 14. § (6) A bizottságok és a polgármester a képviselı-testület által
átruházott hatásköröket az egyes önkormányzati hatáskörök
gyakorlásának átruházásáról szóló 6. sz. függelékbe foglalt
önkormányzati rendelet és az egyéb ágazati önkormányzati
rendeletek alapján gyakorolják.”

4

(3)

Az SZMSZ 16. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejőleg a
jelenlegi szövegrész (1) bekezdésre változik:
„ 16. § (2) A polgármesteri hivatalban a közigazgatási hatósági eljárás
egyes eljárási cselekményei elektronikus úton nem
gyakorolhatók.”
5. §

(1)

A közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl szóló 3/2002. (III.
4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Khr.) 7. § (1) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 7. § (1)

(2)

A közterület-használati engedély iránti kérelmet a
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodáján kell
benyújtani.
A közterület-használati engedély tárgyában a polgármester
dönt, mely döntés egyszerősített határozattal is meghozható.”

A Khr. 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 10. §

E rendelet alkalmazása során a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény rendelkezései szerint kell eljárni.”
6. §

(1)

Az egyes önkormányzati hatáskörök gyakorlásának átruházásáról szóló
8/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Hatr.) az alábbi
új 5 §-al egészül ki, egyidejőleg a jelenlegi 5. § számozása 6. §-ra
változik.
„ 5. §

A képviselı-testület által a bizottságokra és a polgármesterre
átruházott további hatásköröket az ágazati önkormányzati
rendeletek tartalmazzák.”
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7. §
(1)

Az önkormányzat tulajdonában lévı közutak, járdák nem közlekedési célú
igénybe vétele esetén fizetendı díjakról szóló 9/2004. (III. 26.)
önkormányzati rendelet az alábbi új 3. §-al egészül ki és egyidejőleg a
jelenlegi 3. § számozása 4. §-ra változik:
„ 3. §

A helyi közutak, járdák, nem közlekedési célú igénybe
vételével kapcsolatos kérelmet a Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési Irodáján kell benyújtani.
A kérelemmel kapcsolatosan a polgármester dönt, mely
döntés egyszerősített határozattal is meghozható.”
8. §

(1)

A rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 13/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Szocr.) bevezetıje helyébe az alábbi bevezetı lép:
„Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében, a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (1)
bekezdésében, 17. § (8) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 32. § (1),
(3) bekezdésében, 37/D. § (5) bekezdésében, 38. § (1) bekezdés c)
pontjában, és (9) bekezdésében, 43/B. §-ban, 45. § (1), (3) bekezdésében,
46. § (1) bekezdésében, 50. § (2) bekezdésében, 58. § (2) bekezdésében,
valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a rászorulók részére nyújtott pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól az alábbi rendeletet
alkotja.”

(2)

A Szocr. 1. §-ában a „bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel
rendelkezı” szövegrész helyébe az „élı” szövegrész lép.

(3)

A Szocr. 3. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„3. § (3)

Az Szt. 37/A. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt személy
részére a rendszeres szociális segélyt a kérelem
benyújtásának idıpontjától kell megállapítani.”
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(4)

A Szocr. 8. § (1) bekezdésének bevezetı mondata az alábbiak szerint
módosul:
„ 8. § (1)

(5)

A helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultság
együttes feltétele, hogy a lakásban élı személyek …”

A Szocr. 10. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ 10. § (1) Átmeneti segélyt kell nyújtani annak, aki létfenntartását
veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
idıszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd
feltéve, hogy a kérelmezı, illetve a közös háztartásban élık
havi egy fıre jutó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élı kérelmezı
esetén 200 %-át nem haladja meg.”

(6)

A Szocr. 14. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ 14. § (1) A rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti
kérelmeket formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal
Szociális Gondoskodási Irodáján kell benyújtani.
E rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza az idıskorúak
járadéka, 4. sz. melléklete a rendszeres szociális segély, 5. sz.
melléklete a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, 6. sz.
melléklete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 7. sz.
melléklete a lakásfenntartási támogatás, 8. sz. melléklete az
ápolási díj, 9. sz. melléklete az átmeneti segély, 10. sz.
melléklete a temetési segély és 11. sz. melléklete a
közgyógyellátás iránti kérelmek nyomtatványait.”

(7)

A Szocr. 14. § (5) és (6) bekezdéseiben a „Szociális Gondoskodási Iroda”
és a „Városgazdálkodási Irodája” szövegrész elé bekerül a „Polgármesteri
Hivatal” szövegrész.

(8)

A Szocr. 14. § az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:
„ 14. § (7) E rendeletben az egyes ellátások vonatkozásában a döntésre
jogosultak döntéseiket egyszerősített határozat formájában is
meghozhatják.”
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(9)

A Szocr. 16. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejőleg a
jelenlegi szövegrész (1) bekezdésre változik.
„ 16. § (2) E rendelet 2. §, 3. §, 4. §-a 2005. december 31-én hatályát
veszti.”
9. §

A temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl szóló 14/2004. (III. 26.)
önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 5. § (7)

Temetı- fenntartási hozzájárulás egyéb vállalkozók részére:
a)
sírbolt építés esetén
10.000 Ft.
b)
sírkıbontás, -állítás, -átdolgozás,
tisztítás esetén munkánként és
naponként
900 Ft.
vagy
5.000 Ft./hét
vagy
10.000 Ft./hó.”
10. §

(1)

Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási
Tervérıl szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
HÉSZ) 1. § (3) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„ 1. § (3)

…6. sz. melléklet: Natura 2000. (természetmegırzı-,
madárvédelmi) természeti területek, kunhalmok lehatárolása”

(2)

A HÉSZ 2. § (1) bekezdés I. pont harmadik sorának zárójelben szereplı
szövegrésze kiegészül az „általános” szóval.

(3)

A HÉSZ 2. § (1) bekezdés X. pontja az alábbiak szerint módosul:
„ 2. § (1)

X. Vízgazdálkodási területek
V-1 Csatornák, fıcsatornák,
V-2 Csónakázó- és horgásztavak”
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(4)

A HÉSZ 7. § (1) bekezdés számozása megszőnik, továbbá az „Lk-2”
kezdető sor zárójelben szereplı szövegrésze kiegészül az „általános”
szóval.

(5)

A HÉSZ 14. §-át megelızı cím elsı sorának zárójelben szereplı
szövegrésze kiegészül az „általános” szóval.

(6)

A HÉSZ 45. § (3) és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések
lépnek:
„ 45. § (3) Városképi védelemre érdemes területek:
a)

A hagyományos építészeti értékeket legtisztábban
megırzı utcaszakaszok, terek, illetve területek védelme
érdekében kerül bevezetésre. A területek lehatárolása a
jelölt utcaszakaszok épületeinek beépítési módjának,
építészeti
arculatának,
tömegének,
jellemzı
paramétereinek, anyaghasználatának megırzését, és az
értéket hordozó egységes városkép elérését célozza,
elsısorban az utcakép, mint látvány, és annak esztétikai,
emocionális értéke megtartása, javítása révén.

b) Értékvédelmet szolgáló kiegészítı szabályok:
ba) A helyi építési szabályzat és a szabályozási terv övezeti
elıírásain belül az épületek felújítása, bıvítése és új
épületek létrehozása során
a kialakult építészeti
beépítési módhoz, karakterhez alkalmazkodó forma és
anyaghasználat engedélyezhetı.
bb) A meglévı épületek tatarozását, homlokzati felújítását,
tetıfedését, festését érintı minden munka építési
engedély köteles még akkor is, ha egyébként nem lenne
az.
bc) A homlokzatokat is érintı átalakításnál, nyílászárók
cseréjénél, portálok kialakításánál, felújításánál az
eredeti állapot korhő helyreállítására kell törekedni.
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bd) Új épületet építeni az övezeti elıírások keretein belül
csak egy nagyobb, összefüggı, az érintett épülettıl
mindkét irányban legalább három teleknyi szakaszra
készített utcaképet is tartalmazó engedélyezési terv
alapján lehet. Az utcaképet három-három telekre kell
kiterjeszteni akkor is, ha közterület szakítja meg, az
utcaképet fotó dokumentációval is alá kell támasztani. A
védett utcaképpel kapcsolatos egyéb szabályokat a helyi
értékvédelmi rendelet tartalmazza.
be) Engedélyköteles minden utcai kerítés és kapu felújítása,
építése.
bf) Hatósági engedélyköteles minden 1,0 m2-nél nagyobb,
épületen elhelyezett reklámtábla, 0,5 m2-nél nagyobb
cégér – meglévı épületen ezen határ alatt is, ha egy dbnál többet kívánnak kihelyezni, - továbbá a reklám
felirat, festett felirat, megvilágított reklám.
bg) A közterületet érintı valamennyi beavatkozás során a
(2) bekezdés szerint kell eljárni.
bh) A hatósági engedélyezés során alkalmazni kell az
építészeti értékek helyi védelmérıl szóló rendelet
elıírásait is.
(4)

Városképi rehabilitációt igénylı utcakép:
a)

A meghatározó településkép kiterjesztése, a védelemre
érdemes, építészetileg egységesebb területek és az
azokkal azonos pozícióban lévı jelen állapotában
építészetileg összhangban nem lévı, építészetileg
eltérı építési felfogást tükrözı, alulhasznált, ill.
leromlott területek közti – a történeti hagyományokat
és építészeti léptéket követı összhang megteremtését –
városi szintő illeszkedés, harmonikusabb, építészetileg
egységesebb településkép kialakítását eredményezı
átépítés, intézkedések érdekében kerülnek bevezetésre.
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b)

Értékvédelmet szolgáló kiegészítı szabályok a (3)
bekezdés b) pontja szerint.
Záró rendelkezések
11. §

(1)

E rendelet 2005. november 1-én lép hatályba.

(2)

E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a Püspökladány
Város Általános Rendezési Tervérıl és Szabályozási elıírásairól szóló
24/1994. (IX. 1.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító
12/1997. (IX. 30.) önkormányzati rendelet, továbbá az önkormányzat
2004. évi zárszámadásáról szóló 5/2005. (IV. 1.) önkormányzati rendelet,
valamint a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló 13/1998. (XI. 27.) önkormányzati rendelet
20. § (1) bekezdésének harmadik francia bekezdése.

(3)

A Szocr. 6. § (1) bekezdése 2006. január 1-tıl az alábbiak szerint
módosul:
„6. § (1)

A rendelet 5. §-ában meghatározott rendkívüli támogatás
természetbeni ellátás formájában is megállapítható.
A támogatás módját (pénzbeli, vagy természetbeni) a
döntésre jogosult állapítja meg.”

Dr. M o l n á r László
polgármester

K e s e r ő László
jegyzı

1. sz. melléklet
a 19/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
Melléklet
a 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
ELSİ LAKÁSHOZ JUTÁS TÁMOGATÁSÁNAK
MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
Alulírott ..................................................................Püspökladány, ..........................................u.
............szám alatti lakos/ok az elsı lakáshoz jutás támogatásának megállapítását kérem/kérjük
a Püspökladány, ...........................................u. ..........szám alatti lakás vásárlásához/építéséhez.

Személyi adatok:
Kérelmezı neve: ..........................................................................................................................
Születési ideje, helye:....................................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................
Mióta él állandó bejelentett lakosként Püspökladányban: .......................év.........................hó
Házastársának neve, leánykori neve: ...........................................................................................
Születési ideje, helye:....................................................................................................................
Anyja neve:...................................................................................................................................
Mióta él állandó bejelentett lakosként Püspökladányban:.........................év.........................hó

Gyermekeik és egyéb velük költözı családtagok neve, születési helye, ideje:

Kérelmezı munkahelye:...............................................................................................................
Házastársa munkahelye:................................................................................................................
Összes jövedelem:.........................................................................................................................
Egy fıre esı jövedelem:................................................................................................................
Milyen minıségben laknak a lakásban : (albérlı, bérlı, családtag, tulajdonos stb.)....................

-

2

-

Lakástulajdonnal, haszonélvezettel terhelt lakástulajdonnal vagy a jogos lakásigény mértékét
kielégítı résztulajdonnal rendelkeznek vagy 5 éven belül rendelkeztek – e:
Ha

igen,

a

lakás

gen - nem *

címe:...........................................................................................község,

város..................................................................u................szám.
Lakószobáinak száma:..........................
Lakástulajdon vagy résztulajdon megszőnésének oka, ideje:.......................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................
Rendelkeztek- e önkormányzati lakásbérleti jogviszonnyal:

igen

-

nem*

Ha igen, a lakásbérleti jogviszonyuk mikor szőnt meg:.................................év

Büntetıjogi felelısségük tudatában kijelentjük, hogy a fent leírtak megfelelnek a valóságnak,
az aláírásunkkal igazoljuk.

Püspökladány, ....................................................

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

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

kérelmezı

házastárs

A kérelem melléklete:
-

adásvételi vagy elıszerzıdés

-

építési engedély

A *- gal jelölt részeknél a megfelelı válasz aláhúzandó.

2. sz. melléklet
a 19/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
Melléklet
a 30/1996. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS IGÉNYLÉSHEZ

Személyi adatok:
Igénylı adatai:

Házastárs (élettárs) adatai:

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

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

Szül.hely, idı: ..............................................

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

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

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

Állandó lakcíme: .........................................

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

Mióta lakik Püspökladányban
állandó bejelentettként
19..........év

19..........év

ideiglenes bejelentettként

19.........év

19..........év

Mióta rendelkezik Püspökladányban
munkahellyel
................év
Munkahely neve: ....................................................

.................év
.......................................................

Gyermekei/k, illetve egyéb velük költözı családtagok neve, születési helye
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
…………………….....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Egy fıre jutó nettó jövedelem .........................................Ft/hó
Milyen minıségben laknak a lakásban (bérlı, albérlı, családtag, tulajdonos stb.) .....................
......................................................................................
A lakás helyiségei: .......................................................................................................................
Komfortfokozata: .........................................................................................................................
A lakásban élı családok száma: ...................................
A kérelmezı és családtagjai által kizárólag használt lakószobák felsorolása
1./..................................m2
2./............................m2
3./ .............................m2
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Van-e a tulajdonukban, vagy a velük együtt költözı családtagjaik tulajdonában
Püspökladányban, vagy az ország területén
Saját

tulajdonú lakásuk:

* Igen - Nem

Ha igen, a lakás címe: ..............................................................................................................
Beépíthetı

építési telkük

* Igen - Nem

Ha igen, a címe: .....................................................................................................................
Jogos

lakásigényüket kielégítı résztulajdonú lakás * Igen - Nem

Ha igen, a lakás címe: .................................................................................................................
Jelentıs

értékő ingó, vagy ingatlan vagyon van-e tulajdonukban. (Öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötvenszeresét meghaladó, jelenleg 1.235.000.-Ft)
* Igen - Nem
Ha igen sorolja fel................................................................................................................

Hány szobás lakást kér: .............................
Milyen komfortfokozatú lakást kér: ....................................
Egyéb megjegyzés: .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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NYILATKOZAT

Büntetıjogi felelısségünk tudatában kijelentjük, hogy a lakásigény bejelentésben az általunk
közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul vesszük, hogy valótlan adatok közlése, illetve a változás bejelentési kötelezettség
elmulasztása a lakásigénylık sorából történı kizárással, vagy a nyilvántartásból, valamint a
lakásbérbeadási névjegyzékrıl való törléssel jár.

Püspökladány, 2005. ..................................

.............................................................
igénylı

................................................
házastársa (élettársa)

Mellékletek:

jövedelemnyilatkozat,
tartós

jövedelemigazolás/ok

egészségkárosodás esetén a kezelıorvos errıl szóló igazolása

A *-gal jelölt résznél a megfelelı válasz aláhúzandó

-

4

-

SEGÉDLET

ÖSSZKOMFORTOS LAKÁS:
a./ 12 m2 meghaladó alapterülető lakószobával, fızıhelyiséggel és
b./ közmővesítettséggel (villany- és vízellátással, szennyvíz-elvezetéssel)
c./ melegvíz-ellátással (táv, tömb, egyedi központi, etage melegvízellátással, villanyboylerrel,
gázmelegítıvel)
d./ központi főtési móddal (táv-, egyedi központi, vagy etage főtéssel) rendelkezik.

KOMFORTOS LAKÁS:
a./ 12 m2-t meghaladó alapterülető lakószobával, fızıhelyiséggel, fürdıhelyiséggel és WCvel,
b./ közmővesítettséggel,
c./ melegvíz-ellátással és
d./ egyedi főtési móddal (szilárd- vagy olajfőtéső kályhafőtéssel elektromos hıtárolós
kályhával, gázfőtéssel) rendelkezik.

FÉLKOMFORTOS lakás az amely a komfortos lakás követelményeinek nem felel meg,
de legalább
a./ 12 m2-t meghaladó alapterülető lakószobával és fızıhelyiséggel, továbbá
fürdıhelyiséggel, WC-vel,
b./ közmővesítettséggel (legalább villany és vízellátással) és
c./ egyedi főtési móddal rendelkezik.

KOMFORTNÉLKÜLI az a lakás, amely a félkomfortos lakás követelményeinek nem felel
meg, de legalább
a./ 12 m2-t meghaladó alapterülető lakószobával, fızıhelyiséggel WC használatával és
b./ egyedi főtési móddal rendelkezik, valamint
c./ a vízvétel lehetısége biztosított.

3. sz. melléklet
a 19/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

3. sz. melléklet
a 13/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
IDİSKORÚAK JÁRADÉKÁNAK
MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Alulírott _________________________________________________Püspökladány,
________________________________szám alatti lakos kérem, hogy részemre idıskorúak
járadékát szíveskedjenek megállapítani.

Püspökladány, 200.__________________________

_____________________________
kérelmezı aláírása

JÖVEDELEMNYILATKOZAT
AZ IDİSKORÚAK JÁRADÉKÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Az ellátást igénylı neve (leánykori neve is): ..……………………………………………….
Anyja neve:……………………………..Szül.idı, hely: ……………………………………..
Bejelentett lakóhelyének címe:…………………………………………...…………………..
Tartózkodási hely:…………………………………………………………………………….
Ha

az

ellátást

igénylı

nem

cselekvıképes,

a

törvényes

képviselı

neve:…………………………………………., címe:…………………………………………
Az igénylı egyedülálló-e:

igen

nem

Az igénylı házastársával él-e együtt:

igen

nem

Az igénylı élettársával él-e együtt:

igen

nem

A házastárs /élettárs neve …..…………………………… ………………………….
Születési ideje:…………………………Szül.hely:………….……………………….
Anyja neve:……………………...………………………………………….…………
Bejelentett lakásának címe:………………………………………………….………
Tartózkodási helye:……………………………………………………………………

Az igénylı jövedelmének forrása:……………………………………………………………
Az igénylı átlagos havi jövedelmének összege:……………………………..Ft.
(A kérelem benyújtását megelızı 3 hónap alatt szerzett rendszeres jövedelem és a
kérelem benyújtását megelızı 12 hónap alatt szerzett nem rendszeres jövedelem
havi átlaga)

Az igénylı házas- / élettársa jövedelmének forrása:………………………..Ft.
Átlagos havi jövedelmének összege:……………………..Ft.

Az egy fıre jutó átlagos havi jövedelem összege:………………………………Ft/fı

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Püspökladány, 200……………………………………………
……………………………
aláírás

4. sz. melléklet
a 19/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
4. sz. melléklet
a 13/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
az aktív korúak rendszeres szociális segélyének igénylésére
Alulírott ................................................................. /ln. ................................................../
Püspökladány, ...........................................................szám alatti lakos kérem, hogy a
szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló többszörösen módosított 1993.
évi III. tv. 37/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján rendszeres szociális segélyt
szíveskedjen részemre megállapítani.
Személyi adataim:
Szül. hely, idı: .................................................................................................................
Anyja neve: ......................................................................................................................
Állandó lakcíme: .............................................................................................................
Tartózkodási hely: ..........................................................................................................
Iskolai végzettség: ........................................... Szakképesítés: .....................................
TAJ szám: ................................................ Adószám: ....................................................
Velem egy háztartásban élı közeli hozzátartozóim száma ......................................fı
A közeli hozzátartozóim adatai:
1. .................................................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................................................
5. .................................................................................................................................................................................

Munkanélküli járadékban .................................................................-ig részesültem n e m részesültem.
A Munkaügyi Központtal két éven belül egy évig együttmőködtem – n e m
mőködtem együtt.
A saját, valamint a velem egy háztartásban élı közeli hozzátartozóim
jövedelmérıl igazolást mellékelek.
Püspökladány, 2005. ............................................
..........................................................
kérelmezı aláírása

Lakásra vonatkozó adatok:

a./ saját tulajdonú
családi ház

b./ saját tulajdonú
társasházi lakás

c./ bérlakás
albérlet

A közös háztartásban élık anyagi helyzetére vonatkozó adatok:
a./ Az igénylı által nem lakott lakás
címe: ...........................................................................................................................
nettó alapterülete: ..................................
szobák száma: ........................................
haszonélvezettel terhelt-e?

Igen -

nem

b./ Egyéb ingatlan: üdülı, lakó- üdülıtelek,
zártkerti külterületi föld, szántóföld, legelı, erdı, stb.
A megmővelt föld területe: ..................., ki mőveli: ..............................................
A mővelésre fordított költségek: ............................................................................
A bérbeadásból, megmővelésbıl származó jövedelem: ........................................
Az egyéb ingatlan leírása: .......................................................................................
c./ Értékesebb ingó: (gépjármő, festmény, stb.) leírása: .............................................
......................................................................................................................................
d./ İstermelıi igazolvánnyal rendelkezem – nem rendelkezem
e./ Alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkezem – nem rendelkezem.
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt
adatok a valóságnak megfelelnek.
Püspökladány, 2005. ..................................................
..................................................
kérelmezı aláírása

5. sz. melléklet
a 19/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
5. sz. melléklet
a 13/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT
RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS
MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
Alulírott............................................................. Püspökladány,........................................
u. .......................... szám alatti lakos rendszeres gyermekvédelmi
támogatás
megállapítását kérem.
SZEMÉLYI ADATAIM:
Név (leánykori név is):.....................................................................................................
Szül. hely, idı:...................................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................
Munkahely: .......................................................................................................................
Állampolgárság: ................................................TAJ szám: ……………….....................
HÁZASTÁRSAM(élettársam) neve: .............................................................................
Szül. hely, idı: ..................................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................
Munkahelye: .....................................................................................................................
Állampolgárság: ........................................... TAJ szám: ...............................................
A kérelem benyújtásának idıpontjában a velem közös háztartásban élı közeli
hozzátartozóim (gyermek, unoka, nagyszülı stb.) száma: .... fı, és személyi a d a t a i:
GYERMEKEIM: *
Név:

szül. hely,idı

anyja neve

TAJ szám

óvoda, iskola/napközis vagy
csak étkezik / v. munkahely

a.).................................................................................................................................................................................
b.).................................................................................................................................................................................
c.) ................................................................................................................................................................................
d.) ................................................................................................................................................................................
e.) ................................................................................................................................................................................
f.) ................................................................................................................................................................................
g.) ................................................................................................................................................................................
h.) ................................................................................................................................................................................

* A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkezı, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek, a 25 évesnél
fiatalabb önálló keresettel nem rendelkezı nappali tagozaton egyetemi, fıiskolai tanulmányokat
folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg a testi, érzékszervi, értelmi,
beszéd- vagy más fogyatékos gyermek.
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EGYÉB rokon (akinek eltartásáról gondoskodom):

a.) .....................................................................................................................................
b.) .....................................................................................................................................
c.) .....................................................................................................................................

A saját, valamint a velem egy háztartásban élı közeli hozzátartóim jövedelmérıl a
nyilatkozatot

és az igazolást mellékelem.

A kérelem további mellékletei:

Igazolás a

közép,

vagy felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek tanulói,

illetve hallgatói jogviszony fennállásáról,
bírósági,

vagy gyámhatósági határozat a gyermek elhelyezésérıl, ideiglenes

elhelyezésérıl,
orvosi

igazolás a tartósan beteg, illetıleg fogyatékos gyermek egészségi állapotáról.

Püspökladány, 2005. .......................................

..............................................
kérelmezı aláírása

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

A jövedelmek
típusai

kérelmezı jövedelme
(Ft/hó)

közeli hozzátartozó jövedelme (Ft/hó)
a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.)

Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból
származó nettó jövedelem és
táppénz
Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem / elızı
évi átlag/
Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítésébıl, vagyoni értékő
jog átruházásból származó
jövedelem
Nyugellátás, baleseti nyugellátás,
egyéb nyugdíjszerő ellátások
A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatás
/GYED, GYES, GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj stb. /
Önkormányzati és munkaügyi
szervek által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás /munkanélküli járadék,
jövedelempótló támogatások, rendszeres
szociális segély, rendszeres gyermekvédelmi támogatás stb. /
Föld bérbeadásából származó jövedelem
Egyéb /pl.: ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, kis összegő kifizetések stb.
Gépjármővel rendelkezik:

igen

-

nem,

típusa: ............................................. évjárata: ..............................

rendszáma: ................................................. értéke: ..................................................... Ft.

A család havi nettó jövedelme:

......................................................... Ft

Az egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem:

......................................................... Ft

Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a nyilatkozatban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásoktól szóló 1993. évi III. tv. 10. §. /2/ bekezdése alapján az önkormányzat a
fıvárosi, a megyei APEH útján ellenırizheti. Tudomásul veszem, hogy a gépjármőre vonatkozó adatok
valódiságát az Okmányiroda nyilvántartásából ellenırzésre kerül.
Hozzájárulok, hogy a közölt adatokat a Polgármesteri Hivatal számítógépes nyilvántartásában felhasználhassa.

Püspökladány, 2005. ................................................
...................................................................
kérelmezı aláírása

6. sz. melléklet
a 19/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
6. sz. melléklet
a 13/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására
Alulírott .......................................................kérem, hogy részemre, illetve kiskorú gyermekem/
gyermekeim részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatást megállapítani szíveskedjen, az
alábbi indokaim alapján:
SZEMÉLYI ADATAIM:
N é v /leánykori név is/ ................................................................................................................
Szül.hely, idı: ..............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
TAJ száma: ...................................................................................................................................
Állandó lakcím: ............................................................................................................................
Tartózkodási hely: ........................................................................................................................
A lakás komfort fokozata:
Lakáshasználati jogcím:

összkomfortos
komfortos
tulajdonos, vagy rokona,
családtag,

komfort nélküli
albérlı,
egyéb

Velem egy háztartásban élı közeli hozzátartozóim adatai:
Név
Születési hely, idı
a./ ..................................................................................................................................................
b./ ..................................................................................................................................................
c./ ..................................................................................................................................................
d./ ..................................................................................................................................................
e./ ..................................................................................................................................................
f./ ..................................................................................................................................................
g./ .................................................................................................................................................
h./ ..................................................................................................................................................
Az önkormányzattól aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyében,
általános lakásfenntartási támogatásban, méltányossági közgyógyellátásban részesül-e
i g e n - n e m . (A megfelelı támogatási forma aláhúzandó)
Tudomásul veszem az alábbiakat:
a kérelem csak jövedelemigazolásokkal együtt nyújtható be,
valótlan adatközlés esetén a támogatás visszavonásra kerül, és a jogtalanul felvett
támogatást a folyósító szerv visszaköveteli.
Püspökladány, 2005. .........................................
..................................................
kérelmezı aláírása

7. sz. melléklet
a 19/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
7. sz. melléklet
a 13/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelethez
A kérelem kitöltése elıtt szíveskedjék elolvasni a 3. oldalon lévı tájékoztatót !

KÉRELEM
LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
I.) A KÉRELMEZİ ADATAI:
Név:......................................................... leánykori név:............................................................
Szül.hely, idı:................................................ anyja neve:............................................................
Családi állapota:
nıtlen/hajadon,
házastárs,
élettárs,
elvált /bírósági határozat
száma:.............................................../,
különélı,
özvegy
Állandó lakcíme:..........................................................................................................................
Tartózkodási helye:.......................................................................................................................
T A J száma: ..............................................................................................................................
II.) A KÉRELMEZİVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLİK ADATAI:
Név:

Szül.hely, idı

Hozzátartozói
Ellátás, jövedelem
minıség
megnevezése,összege
a./..................................................................................................................................................
b./...................................................................................................................................................
c./...................................................................................................................................................
d./...................................................................................................................................................
e./...................................................................................................................................................
f./...................................................................................................................................................
g./...................................................................................................................................................
III.) LAKÁSHASZNÁLAT JOGCÍME: tulajdonos,

családtag,

fıbérlı,

albérlı,

egyéb:................
Albérlı esetén a ház tulajdonosának neve, címe:..........................................................................
IV.)A LAKÁSBAN LAKÓ, KÉRELMEZİVEL NEM KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN
ÉLİK ADATAI:
Név:

Szül.hely, idı

A lakáshasználat jogcíme:
fıbérlı albérlı jogerıs bírói határozattal
megosztott lakrész tulajdonosa
a./...................................................................................................................................................
b./...................................................................................................................................................

c./...................................................................................................................................................
d./...................................................................................................................................................
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A LAKÁS NAGYSÁGA.....................m2

SZOBÁK SZÁMA: ...............................

KOMFORTFOKOZATA: összkomfortos komfortos félkomfortos komfort nélküli

A

LAKÁSFENNTARTÁS RENDSZERES

H A V I KIADÁSAI /Ft./

:

/Csak méltányossági lakásfenntartási támogatás igénylése esetén töltendı ki ! /
-

lakbér:

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

-

albérleti díj:

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

-

lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztı részlete:

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

-

távhı szolgáltatási díj:

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

-

csatornahasználati díj:

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

-

villanyáram díja:

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

-

szemétszállítási díj:

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

-

közös költség:

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

-

vízfogyasztás díja:

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

-

gázfogyasztás díja:

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

-

tüzelıanyag költség:

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

Havi összes kiadás:

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

/A villanyáram, a víz és gázfogyasztás, valamint a tüzelıanyag költségei az önkormányzat
rendeletében meghatározott mértékig számolhatóak el./

VII.)AZ ALÁBBI LAKÁSFENNTARTÁSI
KÉREM:

TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁT

/ A megfelelı választ szíveskedjen aláhúzni!/

- Normatív lakásfenntartási támogatás

- Helyi lakásfenntartási támogatás

Helyi lakásfenntartási támogatás igénylése esetén a fenti lakásfenntartási költségek
igazolásánál a csatolt lakásbérleti, illetve albérleti szerzıdés, pénzintézeti igazolás, a
kérelem benyújtását megelızı h á r o m havi költséget igazoló folyószámlakivonat,
közüzemi számla, szerzıdés, szolgáltatói igazolás vehetı figyelembe.

A kérelemhez a jövedelemigazolásokat – munkaviszonyból származó jövedelem esetén
munkáltatói igazolást - tanulói jogviszonyról iskolalátogatási igazolást szíveskedjék
csatolni.
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Tudomásul veszem:
valótlan

adatközlés esetén a támogatás visszavonásra kerül, és a jogosulatlanul felvett
támogatást a folyósító szerv visszaköveteli.

A kérelem benyújtásakor a személyi igazolványt kérjük bemutatni.
Püspökladány, 2005. ........................................................

...........................................................................................
az ellátást igénylı vagy törvényes képviselıjének aláírása

T Á J É K O Z T A T Ó:

A jogosultság együttes feltételei:
I./ Helyi lakásfenntartási támogatás
/Az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak állapítható meg./
A lakásigény mértékének meghatározásánál figyelembe vett személyek:
a.)
b.)
c.)

összjövedelmének 30 %-át érje el a lakásfenntartás havi költsége
a háztartásban az egy fıre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, / 2005. évben: 49.400.-Ft/
a lakás nagysága ne haladja meg az önkormányzat rendeletében szabályozott mértéket.

II./ Normatív lakásfenntartási támogatás
/Törvényben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak állapítható meg./
1.) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fıre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %- át, (2005. évben : 37.050.-Ft) feltéve, ha:
2.)

a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át
meghaladja

Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élı személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a
társbérletet, az albérletet, és a jogerıs bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

8. sz. melléklet
a 19/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
8. sz. melléklet
a 13/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
ápolási díj megállapítására
Kérjük a megfelelı választ X-szel vagy aláhúzással jelölni, illetve a hiányzó adatot kitölteni!

I.

AZ ÁPOLÁST VÉGZİ SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK

1.

Személyi adatok:

Neve:_____________________________________________________________________________
Születési neve:______________________________________________________________________
Anyja neve:________________________________________________________________________
Születési hely, idı:___________________________________________________________________
Lakcíme: __________________________________________________________________________
Tartózkodási címe:___________________________________________________________________
TAJ –száma:__________________________ Adószáma:___________________________________
Az ápolt személlyel való rokonsági kapcsolat:_____________________________________________

2.

Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok:

Kijelentem, hogy
keresı tevékenységet: nem folytatok
napi 4 órában folytatok:
otthonomban folytatok:

___
____
____

-

nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok:

____

-

a közös háztartásban élı gyermekünk után terhességi- gyermekágyi
segélyben, gyermekgondozási díjban vagy gyermeknevelési támogatásban
a szülık egyike sem részesül:
________

-

rendszeres pénzellátásban részesülök :_________és annak havi összege:________Ft.
nem részesülök: ____

-

az ápolási tevékenységet

- a lakcímen
- tartózkodási címen
- az ápolt személy lakcímén
- az ápolt személy tartózkodási címén végzem.

Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy:
-

súlyosan fogyatékos

-

fokozott ápolást igénylı súlyosan fogyatékos

-

18 éven aluli tartósan beteg

-

18. életévét betöltött tartósan beteg

Ha fokozott ápolást igénylı súlyosan fogyatékos személyre való tekintettel kérem a magasabb
összegő ápolási díj megállapítását, egyben tudomásul veszem az ezzel kapcsolatos vizsgálat
elvégzésének szükségességét.
____________________________________________________________
II.

AZ ÁPOLT SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK:

1.

Személyi adatok

Neve:_____________________________________________________________________
Születési neve:_______________________________________________________________
Anyja neve:_________________________________________________________________
Születési helye,ideje:__________________________________________________________
Lakcíme:____________________________________________________________________
Tartózkodási címe:____________________________________________________________
Az ápoló személlyel való rokonsági kapcsolat:______________________________________
Ha az ápolt személy nem cselekvıképes, a törvényes képviselı neve:____________________
A törvényes képviselı lakcíme:__________________________________________________
2.

Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat:

Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmezı közeli
hozzátartozóm végezze. _______________________________________
Hozzájárulók ahhoz, hogy az önkiszolgáló képességem megítéléshez, ezzel összefüggésben a
fokozott ápolási igény megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezzék. (Ezt csak akkor
kell jelezni, ha az ápolt személy fogyatékos és fokozott ápolást igényel.) _________________
Dátum:______________________________
___________________________

___________________________

az ápolást végzı személy
aláírása

az ápolt személy vagy törvényes
képviselıje aláírása
2

A kérelmezıvel egy háztartásban élı közeli hozzátartozók száma:____________fı
Név

Szül.idı

Ellátása

a.)_________________________________________________________________________
b.)_________________________________________________________________________
c.)_________________________________________________________________________
d.)_________________________________________________________________________
e.)_________________________________________________________________________
f.)_________________________________________________________________________
g.)_________________________________________________________________________
JÖVEDELEMNYILATKOZAT
___________________________________________________________________________
A jövedelmek
típusai

a kérelmezı
jövedelme

a./

közeli hozzátartozók jövedelme
b./
c./
d./
e./
f./
g./

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyból származó jövedelem
és táppénz
Társas és egyéni vállalkozásból származó
jövedelem
Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébıl,
vagyoni értékő jog átruházásából származó
jövedelem
Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerő ellátások
A gyermek ellátásához és gondozásához
Kapcsolódó támogatások ( GYED,GYES,
GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj,
stb.)
Önkormányzat és munkaügyi szervek által
Folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
(munkanélküli járadék, rendszeres szociális
és nevelési segély, jöv.pótló támogatások
stb.)
Föld bérbeadásából származó jövedelem
Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó
Jövedelem, kis összegő kifizetések stb.)

A család havi nettó jövedelme összesen:______________________________________
Egy fıre jutó havi család nettó jövedelme:____________________________________
Gépjármővel rendelkezik: igen
nem, típusa:_____________,évjárata:_________
Rendszáma:____________értéke:______________
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát
a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10.§.(2) bekezdése alapján
az önkormányzat a fıvárosi, a megyei APEH útján ellenırizheti.

Dátum:________________________
_____________________________________________
az ellátást igénylı, vagy törvényes képviselıjének aláírása
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TÁJÉKOZTATÓ
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 42. §. (1) bekezdése
értelmében:

Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha
keresı tevékenységet folytat és munkaideje-az otthon történı munkavégzés
kivételével – a napi 4 órát meghaladja,
szakiskola, középiskola, illetve felsıoktatási intézmény nappali tagozatos
tanulója, hallgatója,
a közös háztartásban élı gyermek után a szülık bármelyike terhességigyermekágyi segélyben, gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban
vagy gyermeknevelési támogatásban részesül,
rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja az ápolási díj
összegét, ide nem értve azt az táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának
idıtartama alatt végzett keresıtevékenységbıl adódó biztosítási jogviszony
alapján – keresıképtelenné válás esetén – folyósítanak.
Rendszeres pénzellátásnak minısül: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási
díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az
özvegyi járadék, a növelt összegő öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj
– kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán legalább két árvaellátásra
jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját - , a baleseti táppénz, a baleseti
rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az
átmenet járadék, a hadigondozottak és nemzet gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási
segély, a gyermeknevelési támogatás, az idıskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló
támogatása, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezéső pótlék,
valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló
vállalkozókra és családtagjaikra alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi
szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás.
Fokozott ápolást igényel az a fogyatékos személy, aki mások segítsége nélkül önállóan nem képes:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

étkezni, vagy
tisztálkodni , vagy
öltözködni, vagy
illemhelyet használni, vagy
lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni, feltéve, hogy
esetében az a)-e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejőleg fennáll.

A kérelemhez az alábbi mellékletek szükségesek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

az ápolt személy háziorvosának igazolása és szakvéleménye
nyilatkozat a magánnyugdíj-pénztár tagságról és a belépési nyilatkozat másolata
jövedelemigazolások (munkáltatói ig. nyugdíjszelvény stb.)
a kérelem beadásához kérjük hozza magával a saját és az ápolt személy személyi
igazolványát, lakcímkártyáját, a saját TAJ –és adókártyáját !
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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9. sz. melléklet
a 19/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
9. sz. melléklet
a 13/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelethez
A kérelem kitöltése elıtt szíveskedjék elolvasni a 2. oldalon lévı tájékoztatót !
KÉRELEM
átmeneti segély megállapítására
Alulírott .......................................................................... kérem, hogy részemre és családom
részére átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen, az alábbi indokaim alapján:
A KÉRELMEZİ ADATAI:
Név/leánykori név is/..................................................................................................................
Szül.hely, idı ..............................................................................................................................
Anyja neve ..................................................................................................................................
házastárs,
élettárs,
elvált, özvegy, különélı,
Családi állapota: nıtlen/hajadon,
TAJ száma: .................................................................................................................................
Állandó lakcím:...........................................................................................................................
Tartózkodási hely: .....................................................................................................................
A lakás komfortfokozata: összkomfortos komfortos félkomfortos komfortnélküli
Lakáshasználati jogcím: tulajdonos vagy rokona, családtag, fıbérlı, albérlı, egyéb:
A KÉRELMEZİVEL EGYÜTTLAKÓ KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK ADATAI:
Név, leánykori név:

Szül. hely, idı:

Anyja neve:

TAJ szám:

a.)..................................................................................................................................................
Jövedelem megnevezése, összege :.................................................Ft/hó
b.)..................................................................................................................................................
Jövedelem megnevezése, összege:..................................................Ft/hó
c.)...................................................................................................................................................
Jövedelem megnevezése, összege:..................................................Ft/hó
d.)..................................................................................................................................................
Jövedelem megnevezése, összege:..................................................Ft/hó
e.)...................................................................................................................................................
Jövedelem megnevezése, összege:..................................................Ft/hó
f.)...................................................................................................................................................
Jövedelem megnevezése, összege:..................................................Ft/hó
g.)..................................................................................................................................................
Jövedelem megnevezése, összege:..................................................Ft/hó
gy).................................................................................................................................................
Jövedelem megnevezése, összege:..................................................Ft/hó
h.)..................................................................................................................................................
Jövedelem megnevezése, összege:..................................................Ft/hó
i.)...................................................................................................................................................
Jövedelem megnevezése, összege:..................................................Ft/hó

- 2 A családban együttlakók együttes száma :

fı

Magyarázat a kérelem kitöltéséhez
- Közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs; a 20 évesnél fiatalabb ,önálló keresettel
nem rendelkezı ; a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, nappali
oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a 25 évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkezı, felsıoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat
folytató; valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi,
érzékszervi, beszéd- vagy más fogyatékos vér szerinti , örökbe fogadott, illetve nevelt
gyermek, a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az
örökbe fogadó szülı , illetve a szülı házastársa vagy élettársa.
- Nem minısül jövedelemnek: A temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély,
a lakásfenntartási támogatás , a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás , a nevelıszülık
számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány , az anyasági támogatás , a
tizenharmadik havi nyugdíj, valamint – a személyes gondoskodásért fizetendı személyi
térítési díj megállapítása kivételével - a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli
közlekedési kedvezményei , a rokkantsági járadék , a vakok személyi járadéka és a
fogyatékossági támogatás.
Tudomásul veszem az alábbiakat:
- A kérelem csak jövedelem igazolásokkal; tanulói, hallgatói jogviszony esetén
iskolalátogatási igazolásokkal; tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetében orvosi
igazolással együtt nyújtható be.
- Valótlan adatközlés esetén a támogatás visszavonásra kerül, és a jogtalanul felvett
támogatást a folyósító szerv visszaköveteli.
A jogosultság együttes feltételei:
1.) Átmeneti segély nyújtható annak, aki:
a.) létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
létfenntartása idıszakosan, vagy tartósan veszélyeztetve van;
b.) alkalmanként jelentkezı többletkiadások (különösen: betegség, elemi kár) miatt
anyagi segítségre szorul;
c.) önhibáján kívül váratlan, nagyobb összegő többletkiadásra kényszerül.
2.) A kérelmezı illetve a családja havi egy fıre jutó jövedelme a nyugdíjminimum 150 %át, (2005. évben: 37.050.-Ft), egyedül élı kérelmezı esetén 200 %-át (2005.évben:
49.400.-Ft) nem haladja meg.
Püspökladány, 2005. ...............................................
............................................................................................
Az ellátást igénylı, vagy törvényes képviselıjének aláírása
.......................................................................................................
.......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Cselekvıképes hozzátartozók aláírása

10. sz. melléklet
a 19/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
10. sz. melléklet
a 13/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
Alulírott___________________________ Püspökladány, _______________________szám
alatti lakos kérem, hogy részemre temetés segélyt állapítsanak meg.
Személyi adataim:
Név (leánykori név) :________________________________________________________
Születési hely, idı:__________________________________________________________
Anyja neve:_______________________________________________________________
A kérelmezıvel közös háztartásban élı közeli hozzátartozók száma:________________
a.)_______________________________________________________________________
b.)_______________________________________________________________________
c.)_______________________________________________________________________
d.)_______________________________________________________________________
e.)_______________________________________________________________________
f.)_______________________________________________________________________
A saját, valamint a velem közös háztartásban élı közeli hozzátartozóim jövedelmérıl a
jövedelemnyilatkozatokat és az igazolásokat csatolom.

A kérelemhez mellékelem a temetési számlát illetve annak másolatát, mellyel igazolom,
hogy elhunyt hozzátartozóm, ______________________________________________(név)
volt _____________________________________lakos eltemettetésérıl én gondoskodtam.

Püspökladány, 200_____________
__________________________________
kérelmezı aláírása

11. sz. melléklet
a 19/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
11. sz. melléklet
a 13/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
közgyógyellátási igazolvány kiadásához
Név / leánykori név is / : .............................................................................................................
Születési hely, idı : .....................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................TAJ : ........................................................
Lakcíme: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely :......................................................................................................................
Tartási – életjáradéki szerzıdése :

van

A kérelmezı

ellátása:
.............................

-

nincs
jövedelme:
................................

A kérelmezıvel közös háztartásban élık adatai:
Név

Születési idı

Ellátás

Jövedelem

1. .................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................................
5. ...................................................................................................................................................
Össz. jövedelem:...................................................
Egy fıre jutó jövedelem: .....................................
Milyen jogosultság alapján kéri a közgyógyellátást:
-

-

alanyi jogon
normatív
méltányosságból

Püspökladány, 2005. ...........................................
...............................................................
kérelmezı aláírása

