
MURoN Y KoZsÉ c ÖNxonuÁNyz.l,u rÉpvrsnro _rn s rÜr,Er ÉNE r
4120|2. (Iv. 26.) iinkormányzati rendelete

a szociális igazgatásr l és szociális ellátásokr l sz l

1312013. (xII. 19.), 512014. (II.27.) iinkormányzati rendelettel m dosított sziiveg

(egységes szerkezetben)

Murony Kcizség Önkormányzati Képvisel -testtilete az Alaptorvény 32. cikk (2)

bekezdésében, valamint a szociális ígazgatásr l és a szociális ellátásokr l sz l 1993. évi III.
torvény 37lA. $ (3) bekezdésében, 38.$ (9) bekezdésében,45.$ (1) és (3) bekezdéseiben,
valamint a 62. $ (2) bekezdésében és a 132.$ (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az

Alaptorvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatÍrozott feladatkorében e|1átwa az

alábbiakat rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. s E rendelet céIja a szociális biztonság megteremtése és meg rzése érdekében a Szociális
igazgatásr l és a szocíális ellátásokr l sz l 1993. évi III. torvény (a továbbiakban: Szoctv.)
rendelkezéseinek megfelel en meghatározní Murony Kozség egyes szociális ellátási formáit,
a szocifiis ellátásokra val jogosultság feltételeit, a pénzbeli ellátások kifizetésének, valamint
azok ellen rzésének szabá|yait.

2. A rendelet hatá|ya

2. $ E rendelet hatáIyaa rendeletben meghatározottellátások tekintetében kiterj ed azSzoctv.
3.$ (1) _(3) a) pontjában felsorolt személyekre, amennyiben Muronyban lakcímmel
rendelkeznek.

3. E telmero rendelkezések

3.s (1) E rendelet alkalmazásÍhan jovedelem, vagyon' család, kozeli hozzátartoz , egyediil
éI , hánastárs, rendszeres pénzellátás, keres tevékenység, aktív korri, egyedtiláll
meghatározására az Szoctv. 4.$ (1) bekezdésében foglaltak az irányad k.
(2) 

^ 
krízishelyzet olyan rendkíviili élethelyzet, amikor a kérelmezo jovedelme egy h napot

meghalad an, igazo\tanlegalabb 50 oÁ-ot meghalad mértékben csokken és ezért megélhetése
nem biztosított.
(3) Elemi kár korébe l'artozlk az ár- vagy belvíz, rendkívti|i id járás, vihar vagy túzmiatt
bekovetk ezett káres emény.

II. Fejezet
Blj árási rendelkezések

4.$ Murony Kozség Önk ormányzaténake rendeletben szabályozott szocrális ellátásai:
a) pénzbeli szociális támogatások,
b) természetben nyrj tott szociális ellátások,
c) személyes gondoskodást nyrijt szociális ellátások.



5. g(-1) Apénzbeli szociális támogatások e rendeletben szabályozott formái:
a) onkorm ányzati segély,
b) kolcson formáj íhan nffitott onkormányzati segély (szociális kolcson).

6. 5(-2) 
(-14) A természetben nffithat szocíális ellátások e rendeletb en szabályozottformái:

a) onkorm ányzati segély,
b) koztemetés.
c) méltányo s sági kozgy gyellátás.

7. $ A személyes gondoskodást nffit szociális ellátások e rendeletben szabályozott forrnáí:
a) Nappali szociális ellátás _ id sek klubja'
b) Szociális étkeztetés,
c) Házi segítségnffitás
d) Családsegítés,
e) Jelz rendszere s házi segítségnffitás,
f) Támogat szoIgálat,
g) Kozosségi pszi chíátnai gondozás.

8. s (1) Apénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat igényl nek akérelmét a
P o l gárme steri Hivatalh oz (tov ihb i akb an : hivatal) kell b eny j tani
(2) 

^ 
kérelemhez csatoland jovedelemigazo|ások tartalmátra a Szoctv. 10.$ (2) _ (5)

bekezdésében fo glaltak az írény ad k.

9. g(-3) (-15) (l ) Az cinkormány zatihatáskcire gyakorlását a képvisel _testtilet az a|ehbi
tigytípusok esetéb en a pol gármesterre átrvházza:
a) onkormányzati segély esetében nyrijthat temetési támogatás,
b) koztemetés,
c) méltányossági kozgy gyellátás.
(2) Az cinkormányzati hatáskore gyakorlásat a képvisel -testti|et az alabbi tigytípusok
esetében a Kulturális-, Sport és Szociális Bizottságra átruházza:
a) onkormányzati segély esetében nffithat átmeneti támogatás,
b) kolcson formáj ában nyrijtott cinkormányzatt segély (szociális kolcson).
(3) A 7. $-ban me$:rattlrozott személyes gondoskodást nffit szociális ellátásokat Murony
Kozség Önkorm ányzataktilon megállapodás alapján, társulásban, Szeghalom Kistérség
Egységes Szociális és Gyermekj léti Intézménye (5510 Dévavá^ya, Jéggyát u. 47.) tftjánlát1a
el.

III. Fejezet
Részletes rendelkezések

4. Egyes szociális ellátások

onkorm ányzati segély {-al

10. $ Önkormányzatísegéll átmeneti tétmogatás formáj íbanaz onkormányzatalkalmanként,
az alábbi formákban nyrjt:
a) készp énzben,
b) természetben:
ba) tart s élelmiszer formájáhan,
bb) gy gyszertétmogatásként,



b c) tiiz e|o any ag formáj {b an,
bd) ruházat formá$ában,
be) tanszer formáj iharr,
c) kamatmentes kolcson (szociális kolcson) formáj ában.

11.5(*s) (1) Önkorményzati segély átmeneti támogatás formáj ábanakkor á||apíthat meg, haa
kérelmezo olyat krízishelyzetbe kerÍilt, vagy id szakosan' vagy tart san létfenntartási
gondokkal kiizd (p1.: betegség, elemi kár, stb.) és az egy fore szitmitott havi jovedelem nem
haladja meg:
a) család esetén az tiregségi nyugdíj mindenkori legkisebb cisszegének l30oÁ-án,
b) egyediil él esetén az oregségi nyugdíj mindenkori legkisebb cisszegének l50 %-át.
(2) Támogatásként egy alkalommal maximum 5.000.-Ft adhat .

(3) A títmogatás megállapítása iránti kérelem az e rendelet 1. melléklete szerinti
formanyomtatványon nffithat be. A kérelemnek tartalmazníake|I az annak indokául
szolgál' tényt, és az indokol ás sal alátám asztott rendkíviili koriilménÍ.

Kiilcsiin formájában nyrijtott iink ormányzati segély (szocÍális kiilcsiin; (- )

12. s (1) Önkormtnyzati segély kamatmentes, szociális kolcson formájaban is nyírjthat ,
akinek a családj áhan M egy fore jut havi jtivedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum
t50 %-át és bizonyítottan olyan átmeneti pénzzavarba kertilt vagy olyan rendkívÍili kiadása
menilt fel (pl.: temetés, stb.) amely veszélyeztethetí családja létfenntartását, és rendelkezik
olyan j vedelemforrással, amely garanciátjelent a k<ilcstin visszaftzetésére.''

Temetési támogatás (-7)

13. $ (1) Önkorményzati segély temetési támogatás formájában adhat a Szoctv. 46. $-a
a|apján annak, akí az elhalt személy eltemettetésér l gondoskodott annak ellenére, hogy arra
nem volt koteles, vagy tartásra koteles hozzátartoz volt ugyan, de a temetésí koltségek
viselése a sqát, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti.
(2) 

^támogatás 
osszege: 15. 000 forint.

(3) Támogatásra jogosult az abozzátartoz , akinek az egy foje jut jovedelme nem haladja
meg a mindenkori oregségi nyugdlj legkisebb osszegének otszorosét.
(4) A kérelmez koteles becsatolni:
a) a temetkezési vá|Ialat, gazdaság; társaság,vagy vállalkoz álta1' kiállított szám|át, valamint
a halotti anyakonyvi kivonatot
b) a kiadásokat igazo| szémlákat.
(5) A títmogatás megállapítása iránti kérelem az erende|et2. melléklete szerinti
formanyomtatványon nyrij that b e.

13lA(1)Méltányosság'-r,'::::::::::":::':^'::':'--;'uki,'"kcsaládjábanaze.y
fore szÍtmított jovedelem nem haladja meg az oregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
osszegének l1IYo-át, egyedtil él esetében annak 200%-át' és a havi rendszeres gy gyít
ellátás koltségének mértéke megha|adja az oregségi nyugdíj mindenkori legkisebb osszegének
25%-át.
(2) 

^kozgy 
gyellátás iránti kérelmet a 6312006. (III. 27 .) Korm. rendelet 9. melléklete

szerinti formanyomtatványon ke l 1 benyrij tani.''



Kiiztemetés

14. $ Murony Kozség polgármestere a koztemetésr l azSzoctv. 48. $_a szerint gondoskodik.

Aktív kor ak ellátása

15. s ( 1; 
(-sl Murony Kozség Önkorm ányzata az aktív koruak el\átására jogosult részére

egytittmiik d szervként ktilcin megállapodás alapján Szeghalom Kistérség Egységes
Szociális és Gyermekj léti Intézményét (5510 Dévavínya, Jéggyar u. 47.)jeloli ki, amely az
egytittmtíkcidés keretében biztosítja a Szoctv. 37lA. $ (2) bekezdésében valamint a 6312006.
(III.27.) Korm. rendelet 17. $ (12) bekezdésében meghatitrozottakat.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottintézmény álta| szervezett, beilleszkedést segít
programok típusai:
_ családfenntart Szerep er sítése,
- onfenntart képesség szinten taftása,
- mentális tanács adás,
- képességfejleszt ,
- életm d formál ,

- munkav égzésre felkészít .
(3 ) Egytittmrikcidési k telezettség megszegésének szÍtmít, ha aj o gosult :

- a kijelcilt szervnél nem jelenik meg a megadotthatárid n beltil, illetve nem vetette
nyi lvántartásb a magát,
- az eloírt kapcsolattartási kotelezettségének az eloírt id pontban nem tesz eleget,
- a számára írásba foglalt programot nem teljesíti,
- a szeÍvezett tanácsadásr l, foglalkozásokr l igazo|atlanul távo1 marad, az ellátást
befolyásol bej elentési kotelezettségének nem tesz eleget.

Aktív kor ak ellátásdnak, vulumint a lak sfennturtdsi támogat s jogosultsdgának egyéb

feltételei

1 . s Q) Az aktív koruak eLlátásának, valamint a lakásfenntartási támogatás (a továbbiakban:
támogatásra jogosult) megállapításanak, valamint foly sításának feltételeként a támogatás
egyéb feltételeinek megfelel jogosult kérelmez , vagy az ellátásban már részestil
támo gato tt kotel es 1 ak k orny ezetének rendez etts é gét b izto sítani.
(2) 

^ 
támogatásra jogosultnak a lak kornyezet rendezettségének biztosítása koréb en aZ á|tala

életvitelszeruen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel a koztertilet fel l
kívtil határos tertilet, játrda tisztén tartása, valamint aZ ingatlan higiénikus állapotának
bizto sitás ára irányul kotel ezett s égeket kel l telj esíteni e.
(3) A támogatásra jogosult személy á|tal életvitelszeruen lakott lakást Vagy házat ban az
esetben kell rendezettnek tekinteni, ha a lakás, vagy |ak ház állagának meg vása érdekében
az adott he|yzetben elvárhat karbantartási munkák elvégzésre kertilnek (p1. oml vakolat
kijavítása, tet cserepek lehullásanak megakadá|yozása, festés, mázolás, tisztasági meszelés
megfelel id ben val elvégzése).
(4) A támogatásra jogosult személy áItaI életvitelszeruen lakott lakás vagy haz udvarát,
kertjét, az ingatlannal határos koztertiletet abban az esetben kell rendezettnek tekinteni, ha
a) a fiives rész átpoIt, rendezett'
b) a mrivelésre alkalmas - nem parkosított foldtertileten zoldség, gyiimolcs' vagy az tllatok
t ak arm án y o zásár a szánt nci v ényeket term e s ztenek,
c) a háziállatok tartására olyan kialakított hely á1l rendelkezésre, amely megakad ályozza az
állatok elk borlását és a tisztasága is megfelel ' továbbá az állatok takarmánya a takarmány



jellegének megfelel formában van tárolva és a keletkezett trágya és trágya|é kezelése a
higiéniai szempontoknak megfelel,
d) a gcsál k elszaporodásának megakadáIyozása érdekében sztikség szerint a rágcsál irtást
eWégz1k,
e) nincs a heti hulladékszálIításra szeruodott edétyzet lll0 literes kuka/ kétszeres
urhrtalmánáI tobb - felhalmozott -héatartási, vagy egyéb hulladék,
f) atizel nek val rendezett formában van felhaImozva,
g) amennyiben a |ak ház komfortnélktili (nincs WC), akkor a higiéniai szempontoknak is
megfelelo árny ékszék Van'
h) téli id szakbarlajátda ingatlan el tti szakasza álland an jég és h mentesen Van tartva,
i) a ház el tti csapadékviz elvezeto rendszer tiszta, szemétmentes, a csapadékvíz lefolyását
semmi nem akadá|yozza,
j) ahaz el tti novényzet nem akadályozza a forgalmat, és a kilátást azíttestre
(5) A (3) és (4) bekezdésben felsoroltak ellenorzésére szrÍr pr baszeruen, bejelentés, vagy
hivatalos tudomásszerzés ritján szerzett informáci a|apjan helyszíni ellen rzés formájában
keriil sor. Az ellen rzést a jegyzo megbízása alapján kijelolt koztisztvisel vagy
koztisztvisel k végzi(k). Az e||enorzés során akozigazgatási hat sági eljárás és szolgáItatás
általános szabá1ryair l sz l 2004. évi CXL. torvény alapjankell eljárni.

IV. Fejezet
Személyes gondoskodást nyrijt ellátások

17. $ (L) Az alapszolgáltatások megszervezésével a telepiilési onkormányzat segítséget nffit
aszociá|isan rászorul k részére saját otthonukban és lak kornyezetiikben oná1l életviteltik
fenrttartásában, valamint egészségi állapotukb l, mentális állapotukb l Vagy más okb l
szátrmaz problémáik megoldásáb an.

(21Pl Az onko rrnényzata 7.$_ban megnev ezett szolgáItatásokat a 9. $ (3) bekezdésben
meghatározottak szerint, az aláhbi m don biztosítja:
a) térítésmentes szoIgáItatások :

aa) családsegítés,
ab) kozosségi pszichiátriai gondozás.
b) térítéskoteles szolgáltatások:
ba) id sek nappali ellátása,
bb) házi s egíts é gnffi tás,
bc) hazij elz rendszeres segítésnyrijtás.

(3; (-tsl HaáIyátveszti a R. 17.$ (3) bekezdése

(4) A szociális alapszolgá|tatás személyi térítési díjának megállapitásaná| a kotelezett
rendszeres havi jovedelme vehet figyelembe.

(5) Az étkeztetés íntézményi térítési díjának alapja az éle|mezés nyersanyagkoltségének,
valamint az étkeztetéssel kapcsolatosan felmeriilt koltségnek egy ellátottra jut napi <isszege
(a továbbiakban: élelmezési térítés). Az étkeztetésért fizetend általános forgalmi ad val
novelt személyi térítési díj, amely a, élelmezési térítés és az igénybe vett étkezések számínak
szorzata' nem haladhatja meg az el|átást igénybe vev rendszeres havi jovedelmének 30%-át.

(6) A házi segítségnyujtás keretében biztosított ellátás intézményí téntési díja az ellátásra
fordított k ltségek alapjan megállapított radíj. Az ellátásért fizetend szeméIyi térítési díj,



amely az radíjnak és a gondozásra fordított id nek a szorzata. ÍIem haladhatja meg a
gondozott rendszeres havi jovedelmének 25%-áLL

(7) Ha aházi segítségnyujtás keretében étkezést is biztosítanak , a szemé|yi téútési díj egytittes
osszege nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jovedelmének 30%-át.

5. Nappali szociális ellátás _ Id sek Klubja

18. s Q) Az Id sek Klubja az AlapszolgáItatási Kcizpont keretében (5672 Murony, Arany J. u.
8.) a szociális és mentális támogatásra szorul , nmaguk ellátásétrarészben képes id skorriak
napkozbeni gond ozására szolgál.
(2) Az id sek klubjába felveheto az a 18. életévét betciltott személy, aki egészségi á|lapotara
fi g ye 1 e m mel az e|o zo ekbe n me gh atár o zott gondo zás ra s z o rul .

(3) Az id sek klubja nyitvatartási ideje hétf t l- péntekig 7,30-15,30 ráíg, szombat_
vasárnap illetve tinnepnapokon a klub nem tizemel.
() Az id sek klubja lehet séget biztosít:
a) napk<i zheni hrt zkodásra, pihenésre,
b) társas kap csolatokra, kozo s ségi egyÍit tlétr e,

c) személyes tisztálkodásra,
d) a szem élyi rvhazat tisztitásátra,
e) az étel melegítésére, tálalására, fogyasztására.
(4) A klub a gondozottak számárabiztosítja továbbá:
a) igény szerint _ térítés ellenében_ a meleg ételt,
b) szabadid s programok szerv ezését,
c) sztikség szerint az egészségÍigyi a|ape||átás megszervezését, a szil<ellátásokhozva\
hozzásegítést,
d) hivatalos iigyek intézését,
e) életvitelre von atkoz tanácsadást, életv ezetés segítését'
f) speciális onszervez do csoportok támogatását, mrikodésének, szewezésének segítését.

6. Szocíális étkeztetés

19. s Q) Az étkezés az igényl sztikségletének megfelel en biztosíth at az étel
a) kiszolgálásával, egyidejii helyben fogyasztásával - id sek klubjának keretein beltil _
b) elvitelének lehet vé tételével'
c) lakásr a szál|itás sal.
(2) Az étkezésért ftzetend díjat a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

7 . HilZi segítségnffitás

20. s (l) A házi gondozás, segítségnyujtás az alábbi szolgá|tatásokat, szolgéltatási
tevékenységeket fo glalj a magíh a:

a) az ellátást igénybe vev vel segít kapcsolat kialakítása, és fenntartása,
b) a, orvos el írása szerint alapvet gondozási, ápolási feladatok ellátása,
c) segítségnyujtás a higiénia megtartásában,
d) kozremríkcidés az igényl életvitelében, rigymint bevásárlás, gy gyszer kiváltás, meleg étel
háahoz szállítás, hivatalos tigyek intézése,takarttás, mosás, begyujtás stb.
e) segíts égny Jtás az ellátást igénybe vev nek a kornyezetével val kapcsolattartásban,
f) segítségnyujtás és elhárítás veszélyhelyzet esetén,
g,) részvétel egyéni és csoportos szabadid s, rehabilitáci s programokban,



h) segítségnyrijtás a ktilonbozo szociális ellátásokhozva| hozzt$utáshoz,
i) azel gondozástvégzo személlyel val egyiittmtik dés.
(2) 

^házi 
gondozás formáj át, m djat és gyakoriságát az igényl kérelmét figyelembe véve a

9. $ (3) bekezdésében meghatározott intézmény vezetoje határozza meg.

V. Fejezet
Zár rendelkezések

8. Hatályba léptet rendelkezés

21. $ E rendelet2012. május 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit _ aténtésí díjak kivételével _

a folyamatban lév tigyekre is alkalmazni kelI.

9. HatáIyon kívtil he|yezo rendelkezés

22. $ E rendelet hatáIybalépésével egyidejtileg hatáIyát veszti a 22l2OIl. (XII. 2l.)
onkormán yzati rendel et.

l0. Záradék az Uni s jogsz ályokkal val osszhangr l

23. s E rendelet a Ma gyar Koztérsaság és az Eur pai Kozosségek és azok tagát|arrtai kozott
társulás létesítés &o| sz l ' Brtisszelben, 1991. decemb er 16-án aIáírt Eur pai Megállapodás
tárgykcirében, a megállapodást kihirdet 1994. évi I. torvény 3. $-ával osszhangban az
Eur pai Kcizcisségeknek a jogszabáIyaiva| cisszeegyeztetheto szabá|yozásttartalmaz.

Murony, 2012. ápnlis 25.

Fekete Ferenc Zoltdn s.k
po1gármester

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:

Murony, 2012. ápnlis 26.

Dn Bují Mihdly s.k
korjegyz

Dn Bají Mihály s.lc
korjegyzo



(*') M dos ította a I3|2OI3. (XII. l9.) onkorm ányzatírendelet' hatályos 2}l4.január 1.
(*') M dosította a 13l2}l3. (xII. 19.) onkormányzatírendelet, hatályos 2014.január 1.
(*') M dos ította a 13l2O13. (xII. 19.) onkorm ányzatírendelet' hatályos zO14.január 1.
(-o) M dosította a 13l20I3. (XII. 19.) onkormányzatirendelet, hatályos 2O|4.január 1.
(-') M dos ította a 13l2OI3. (xII. l9.) onkorm ányzatirendelet, hatályos z}l4.január 1 .
(*u) M dosította a 13l2OI3. (xII. 19.) onkormányzatirendelet, hatályos 2014.január 1.
(-D M dosította a 13l2OI3. (Xn. l9.) onkormányzatirendelet' hatályos 2ol4.január l.
(**) M dosította a 13l20I3. (XII. 19.) onkormányzatírendelet, hatályos 2Ol4.január 1.
(-n) M dosította a 13l2O13. (XII. 19.) onkormányzatírendelet' hatályos 2014. január 1.
(*l0) M dosította a 13l2Ol3. (KI. l9.) onkormányzatírendelet, hatályos 2Ol4.január 1.
(*'') M dosította a13l20l3. (XII. 19.) onkormányzatirendelet, hatályos 2o|4.január 1.
(*'') M dosítoffa a13l2O13. (xII. 19.) onkormányzatirendelet, hatályos 2O|4.január 1.
(*") M dosította a1312013. (xII. 19.) onkormányzatirendelet, hatályos 2Ol4. február 1.
(*'o) M dosította a 4l2Ol4. (II. 27 .) onkormányzati rendelet, hatályos 2014. március 1.
(*ts) M dosította a 4l20I4. (II. 27 .) onkormányzati rendelet, hatályos 2Ol4. március 1.
(*'u)M dosította a4l20l4. (II.27.) onkormányzatírendelet,hatáIyos 2014. március 1.

Az egységes szerkezetbe foglalás id pontj a 2014. fehruár 27 .



]. sz. melléklet
a 13/20] 3. (XII. l9.) onkormányzati rendelethez

KÉRE1gy1(-t0)

n tinkor mányzati segély átmeneti támogatás megállapításához
n tinkormányzati segély kamatmentes kiilcsiin formájában val megállapításához

A kérelemhez csatolni kell:
_ a kérelmezo és a vele kozos héLztartásban é|o hozzfiartoz (k) joved e|emigazolását,
- akrtzishe|yzetet a|áté.rrraszt ígazo|ásokat (p1. gy gyszerszámla, k rházi beutal ),
- akozize,ni szolgáItatások szátmláinak máso|atut (áram, gáu, víz, stb).

A) A kérelmez személyÍ adatai

Név:

Sztiletési név:

Anyja neve:

Sztiletési hely, év, h , nap:

Társadalombiztosítási azonosít j el :

Ál1and lak hely:

Tart zkodási hely:

Telefons zítm (nem kotelez megadni) :

B) A kérelem indokai

C) A kiizeli hozzá artoz kra és jiivedelmiikre Yonatkoz adatok



a) a kérelmez csal di ktir lménye:
egyediilél
nem egyediil é1

b) A kérelmez csal djában él ktizeli hozzátartoz k adatai:

c) Jrivedelmi adatok:

Kozeli hozzátartoz
neve

Családi kapcsolat
megnevezése

Sztiletési hely, év,
h,nap

Megjegyzés
(pl. tart s beteg,

tanul )

A jiivedelem
típusa

Kérelmez A családban él kiizeli hozzátartoz k

Munkaviszonyb l
és más

foglalkoáatási
jogviszonyb l

származ
Társas és egyénr
vállalkozásb l,
stermel i, illetve
szellemi és más

onáll
tevékenységb l

származ
Alkalmi

munkavé gzésbo|
származ
Táppénz,

gyermekgondozási
támogatások

Nyugellátás és
egyéb nyugdíjszenÍ
rendszeres szociális

e1látások
onkormányzat és

munkatigyi szervek
által foly sított

ellátások

10



Egyéb jovedelem

Osszes jovedelem

Egy fore es

iovedelem
. Forint/h ( gyintéz tolti ki)

D) Vagyoni adatok

I. Ingutlanok

1. Lakásfulajdon és lak telek_tulajdon (vagy á|Iand , illetve tart s haszná|at)

címe:..... .város/ko zség

.... iftlutca .......... hsz., alaptenilete: m2, Eilqdoni

hányad ...... aszerzés ideje: .... év. Becsiilt forgalmi érték:*

2. Üdtil tulajdon és tidiil telek-fulajdon (vagy á|Land , illetve tart s hasznáIat) címe:

;,;;,;"," ;;,;il;'ffJ ,;;;.;.::l;:;
év. Becstilt forgalmi érték:* .......... ........ Ft.

Egy fore jut forgalmi érték:** .............. Ft.

3. Egyéb' nem lakás cél1ara szolgál' épti1et-(éptiletrész-)tulajdon (vagy álland használat)

megnevezése (záfikerti építmé'y' mtihely, izlet, mtíterem, rendel , garázs stb.):

... címe:

városlko zség ítlltca hsz., alapterÍilete:

m2,tulajdoni hányad aszerzésideje: év. Becsiilt forgalmi érték:*

Ft. Egy fore jut forgalmi érték: .......... Ft.

4. Term foldfulajdon (vagy álland használat) megnevezése:

......... 

,címe:utlutca hsz., alaptertilete: .... n2, tulajdoni

hányad ...) a szerzés ideje: ............. év.

Becstilt forgalmi érték: .... Ft.

Ft.

n

Egy f re jut forgalmi érték:*x



II. Egléb vagyontdrgyak

5. Gépjármtí

a) személygépkocsi: .........

..) a szerzés ideje: Becstilt forgalmi érték:.** ........ Ft.

Egy f re jut forgalmi érték: .......... Ft.

b) teherg,épjármu' aut buSZ,i ;... . típus: ..........' rendszám:

.............' aszerzésideje: év. (Rendszámnélkiili gépek esetén a

gyártásivagy azonosít számot kell foltÍintetni.) Becstilt forgalmi érték'***

...... Ft. Egy fore jut forgalmi érték:**

III. () ssze s vugy onttÍrgyl

6. A család osszes vagyonának becstilt forgalmi értéke (l.+2.+3.+4.+5.):

Ft. Egy fore jut forgalmi érték:x*

Kijelentem, hogy a fenti adatok z val ságnak megfelelnek. Hozzájárulok a
nyilatkozatban szerepl adatoknak a szociális igazgatási eljárásban tiirtén
felhaszn á.JLársához, kezelés éhez.

Megiegyzés: Ha a kérelmez vagy kiizelÍ hozzátartoz ja bármely vagyontárgyb l egynét
ttibbel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelel pontját a vagyontárgyak
számáv al egy ez en kell kittilteni.

* Becsiilt forgalmi értékként az ingatlannak a teleptilésen szokásos forgalmi értékét kell
felttintetni.

{<* KérelmezoveI kozos háztartásban él kozelihozzátartoz ként kell Íigyelembe venni:
hénastársat, élettársat, 20 évesnél fiatalabb, onáll keresettel nem rendelkezo a 25
évesnél fiatalabb, onáll keresettel nem rendelkez nappali tagozaton egyetemi,
foiskolai tanulm ényaít folytat , továbbá korhatárra tekintet nélkiil a tart san beteg,
illet leg testi, érzékszewi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermekeit: a Csjt.
alapjan eltartott egyéb rokont.** Becstilt forgalmi értékként a jarmii, illetve termel - és munkaeszkozkora és állapota
szerinti értéket kell felttintetni.

Biintet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy a NYIL ATKOZAT- ban kiiziitt
adatok a val ságnak megfelelnek.

Ft.

Ft.

t2



Tudomásul veszem, hogy a kérelemben kozolt adatok val disá gát a szociális igazgatásr l és
szociális ellátásokr l sz l L993. évi III. torvény 10. $-ának (7) bekezdése aLapját a szociális
hatáskort gyakorl SZerV _ aZ állami ad hat ság illetékes igazgat ságailtJarr_ ellen rizheti.

Murony, 20-. év h 

-nap

kérelmezo a|áirása

Murony K zség onkormdnyzat iigyíntéz je t ltí kí!

A kérelem érkezett: 20. év . . ..... h .. napjan

A kérelmet átvev i ;gytntézo aláírása:
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2. melléklet
a 13/2013. (XII. 19.) rinkorm nyzati rendelethez

KÉRELpy1(*]])

n iinkor mányzati segély temetésÍ támogatás megállapításához

A kérelemhez csatolni kell:
- a kérelmezo és a vele kozos háztartásban élo kozeLihozzátartoz jovedelemigazolását
- temetési száml ákat,
- halotti anyakonyvi kivonatot.

L. A kérelmez személyi adatai

Név:
Sziiletési név:
Anyja neve:
Sztiletési hely, év, h , nap:
Társadalombiztosítási azonosít j el :

Alland lak hely:
Tart zkodási hely:
Telefons zám (nem kotelez megadni) :

2. A kérelem ÍndokaÍ

3. A kiizeli hozzátartoz kra és jiivedelmíikre vonatkoz adatok

a) a kérelmez csal di kcjr lménye:
egyediilé1
nem egyediil é1

b) A kérelmez családj ban él kozeli hozz tartoz k adatai:

Kiizeli hozzátartoz
neve

Csatádi kapcsolat
megneYezése

SzÍiletésÍ hely, év,
h onap

Megiegyzés
fill. tart s beteg,

tanul )

I4



c) Jrivedelmi adatok:

A jtivedelem
típusa

Kérelmez A családban él ktizeli hozzátartoz k

Munkaviszonyb l
és más

fog1a1koztatási
jogviszonyb l

származ
Tarsas és egyénr
váIlalkozásb l,
stermel i, illetve
szellemi és más

onáll
tevékenységb l

származ
Alkalmi

munkavé gzésbol
származ
Táppénz,

gyermekgondozási
támoeatások

Nyugellátás és
egyéb nyugdíjszeni
rendszeres szociális

ellátások
onkormányzat és

munkaiigyi szervek
által foly sított

e11átások

Egyéb jovedelem

Osszes jovedelem

Egy f re es

iovedelem
.. Forintlh ( gyintéz tolti ki)

15



Tudomásul veszem, hogy a kérelemben kozolt adatok val diságat a szociális igazgatásr l és
szociális ellátásokr l sz l 1993. évi III. torvény 10. $-ának (7) bekezdése a|apjan a szociális
hatáskort gyakorl szerv _ az tllarni ad hat ság illetékes igazgat sága űtján- ellen rizheti.

HozzájáruIok a kérelemben szerepl adatok a szociális ígazgatási eljárás során tortén
felhaszná|ásához.

Murony, 20-. év h 

-.nap

kérelmezo aláirása

Murony Kiizség onkormányzat iigyintéz je tiilti ki!

A kérelem érkezett: 20. év . . ..... h .. napján

A kérelmet átvev ij;gyintézo aláírása:. ...

T6



3. melléklet
a 4/2012. f/. 26.) onkorm nyzati rendelethez

(] j) Hatályon kíVtil helyezve 2014.január. 1.
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3. meltéktet (*12)

a I3/2013. (nI. 19.) onkorm nyzati rendelethez

Szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 430,-Ftlnap.
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