
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 02. 14.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló  35/2015.
(XII. 18.) önkormányzati rendelete módosítására

Előadó: a szociális,  egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

El  őkészítő: Dr. Deák Mária osztályvezető
Meghívott: -
Véleményező bizottságok  :
a szociális,  egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. február 05.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. február 05.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. február 06.
a pénzügyi bizottság 2019. február 12.

   A napirendi pont rövid tartalma: A rendeletmódosításra több apróbb pontosítás miatt van
szükség pl.  időskorúak támogatása: Húsvét áprilisban lesz, ezért a kérelmek beadásának
időpontját változtatni kell,  a lakásfenntartási támogatás lehetőségénél a rendelet szövegét
pontosítani kell (közüzemi szolgáltatók mellett a társasházakat is nevesíteni kell), a születési
támogatás kiutalásának időpontját módosítani szükséges.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Szociális Osztály Iktatószám: 4136-2/2019.
Ügyintéző neve: Dr. Deák Mária Ügyintéző telefonszáma: 25/544-248
Ügyintéző aláírása: Dr. Deák Mária s. k. Osztályvezető aláírása: Dr. Deák Mária s. k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s. k.
Leadás dátuma: 2019. 01. 30. Ellenőrzés dátuma: 2019. 01. 30.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Sürü Renáta s. k.
Leadás dátuma: 2019. 01. 30. Ellenőrzés dátuma: 2019. 01. 30.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések: -



Javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló

35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

I.
Általános indokolás

Az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlésének  a  szociális  rászorultságtól  függő  pénzbeli  és
természetbeni  szociális  ellátásokról  szóló   35/2015.  (XII.  18.)  önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: szociális rendelet) módosítására teszünk javaslatot.

A rendeletmódosításra  több  apróbb  pontosítás  miatt  van  szükség  pl.  időskorúak
támogatása:  Húsvét  áprilisban  lesz,  ezért  a  kérelmek  beadásának  időpontját,  a
pótigények  beadására  vonatkozó  kérelmet  változtatni  kell,  a  lakásfenntartási
támogatás lehetőségénél a rendelet szövegét pontosítani kell (közüzemi szolgáltatók
mellett  a  társasházakat  is  nevesíteni  kell),  a  születési  támogatás  kiutalásának
időpontját módosítani szükséges stb.

II.
Részletes Indokolás

Az  1.  §  a  lakásfenntartási  támogatás  esetében  pontosítást  tartalmaz  arra
vonatkozóan, hogy az egyes igénylőknek milyen mellékleteket kell beadni, ezzel a
rendelet szövege egyértelműbb lesz.
A lakásfenntartási támogatás igénylésének lehetőségét célszerű kiterjeszteni a közös
költségekre is.

A 2.  §  módosítja  az  egy lakóingatlaban  életvitelszerűen  együtt  élőkre  vonatkozó
nyilatkozat kötelező tartalmát.

A 3. § pontosítja a helyi lakásfenntartási támogatások utalásának időpontját az egyes
igénylők  esetében,  illetve  a  korábbi  szabályozás  kiegészül  a  közös  költség
utalásának időpontjával. A rendelet meghatározza azt is, hogy amennyiben az egyes
közüzemi számlák havi összege, illetve a közös költség összege nem éri el a 6.000,-
Ft-ot, a támogatást a kérelmező postai úton kapja meg.

A 4. §-ban a 2019. évi  Húsvét  (április  19-22.)  ünnepéhez igazodóan módosul  az
időskorúak támogatásának időpontja március hónapról április hónapra.

Az  5.  §-ban  a  2019.  évi  Húsvét ünnepéhez  igazodóan  módosul az  időskorúak
támogatása vonatkozásában a pótigények beadásának dátuma.

A 6. §. Hatályon kívül helyezi az eredeti rendelet 38/B § (2) bekezdését.

A születési támogatás utalására vonatkozó rendelkezés az alábbi:



„38/B.  §  (2)  A  szülő,  törvényes  képviselő  részére  a  megállapított  támogatást
lakcímére történő  kiutalással kell teljesíteni, a tárgyhónapot követő 5. napjáig.”

Mivel  a  születési  támogatás  egyszeri  támogatás,  ezért  a  szociális  rendeletben
szereplő  egyéb,  egyszeri  támogatásokkal  egyezően  célszerű  meghatározni  a
kiutalás szabályait az alábbiak szerint:
A szociális rendelet 8. § (1) bekezdése meghatározza:
„A kérelem alapján  megállapított  szociális  ellátást-e  rendelet  eltérő  rendelkezése
hiányában – postai úton kell folyósítani a jogosult részére, a határozat véglegessé
válását követő 10 napon belül.”

A 7. §-ban az 1. és 3. §-okban megfogalmazott változásokat tartalmazó, módosított
kérelem szerepel.

A 8.  §-ban az  5.  §-ban megfogalmazott  változást  tartalmazó,  módosított  kérelem
szerepel.

A 9.  §-ban  a  2.  §-ban  megfogalmazott  változást  tartalmazó,  módosított  kérelem
szerepel.

A 10. § a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. február 5-i ülésén 7 igen, 0
nem, 0 tartózkodás szavazattal támogatta a rendelettervezet elfogadását.

Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. február 5-i ülésén 5 igen, 0 nen, 0
tartózkodás  szavazattal  az  előterjesztést  közgyűlési  tárgyalásra  alkalmasnak
nyílvánította.

A gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. február 6-i ülésén 5 igen, 0 nem, 0
tartózkodás szavazattal támogatta a rendelettervezet elfogadását.

A pénzügyi  bizottság  az  előterjesztést  a  közgyűlési  anyag  postázását  követően
tárgyalja, a bizottság véleményét a bizottság elnöke szóban tejeszti a közgylés elé.

Fenti  indokok  alapján  az  előterjesztés  1.  melléklete  szerinti  rendelettervezetet
terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

Dunaújváros, 2019. 02. 14.

Lőrinczi Konrád s. k. Tóth Kálmán s. k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság elnöke

a szociális, egészségügyi és lakásügyi
bizottság elnöke

Pintér Attila s. k. Hingyi László s. k.
a pénzügyi bizottság elnöke a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke



Az előterjesztés 1. melléklete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2019. (II. 15.)
önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni

szociális ellátásokról szóló  35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
módosítására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  1.  §  (2)
bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1)
bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (3) bekezdésében, 132. §
(4)  bekezdés  g)  pontjában,  valamint  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi
igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  18.  §  (2)  bekezdésében  kapott
felhatalmazás alapján,  a Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló 2011. évi
CLXXXIX.  törvény 13.  §  (1)  bekezdés  8.  és  8a.  pontjában  meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § a szociális rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § (2) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell az 5. §
(1)-(3) bekezdésében meghatározottakon túl az alábbiakat:

a) Lakástulajdonos, haszonélvező esetén:
aa)  a  lakóingatlan  tulajdonviszonyait  igazoló  okiratot  (tulajdoni  lap  másolat  vagy
adásvételi szerződés, illetve egyéb hitelt érdemlő okirat), 
ab) a közüzemi szolgáltató által a kérelmező nevére szóló igazolást vagy a közüzemi
számlát vagy
ac) a társasházi igazolást a közös költségekről.

b) Bérlő, társbérlő, albérlő, szívességi lakáshasználó esetén:            
ba) a bérleti, albérleti szerződést, szívességi lakáshasználatról szóló szerződést,
bb) önkormányzati bérlakás bérlője esetén a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.
által kiállított igazolást, vagy számlát, vagy a közüzemi szolgáltató által a kérelmező
nevére szóló igazolást vagy a közüzemi számlát.”

2. § a szociális rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 „10.  §  (3)  Amennyiben  a  kérelmező  lakcímére  életvitelszerűen  ott  nem  lakó
személy(ek)is  be  van(nak)  jelentve,  úgy  a  8.  mellékletben  szereplő
formanyomtatványon  nyilatkozni  köteles  arról,  hogy  a  lakóingatlanban  csak  a
kérelmen szereplő személyek élnek életvitelszerűen. A nyilatkozatot a kérelemhez
csatolni kell.”

3. § a szociális rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 „15. § (2) A jogosult lakástulajdonos, haszonélvező részére megállapított támogatást
az általa meghatározott közüzemi szolgáltatónak, társasháznak kell átutalni a tárgy-
hónapot követő hónap 5. napjáig. 



Önkormányzati bérlakás bérlője esetén a kérelmező részére a megállapított támoga-
tást a kérelemben megjelöltek szerint  a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-nek,
vagy a kérelmező által megjelölt közüzemi szolgáltatónak kell átutalni a tárgyhónapot
követő hónap 5. napjáig. 
Amennyiben az egyes közüzemi számlák havi összege, illetve a közös költség ösz-
szege nem éri el a 6.000,- Ft-ot, a támogatás folyósítása a tárgyhónapot követő hó-
nap 5. napjáig postai úton lakcímre történik. 
Bérlő, társbérlő, albérlő, szívességi lakáshasználó jogosult esetében a támogatás fo-
lyósítása a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig postai úton lakcímre történik.”

4. § a szociális rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„22. § (3) A támogatási összeget postai úton – április és december hónapban - kell
folyósítani annak a személynek, akinek jogosultságát a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
hivatalból igazolta és folyósítási címe megegyezik bejelentett lakóhelyével.”

5. § a szociális rendelet 22. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 

„22.  §  (6)  Az  (5)  bekezdés  szerinti  esetben  a  kérelmet  április  23-ától  május  17.
napjáig, illetve december 18-ától a következő év január 31. napjáig lehet benyújtani.
Amennyiben a benyújtott kérelem a feltételeknek megfelel, a támogatás folyósítása a
8. § (1) bekezdése szerint történik. A határidő elmulasztása jogvesztő.”

6. § a szociális rendelet 38/B § (2) bekezdése hatályát veszti.

7. § A szociális rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

8. § A szociális rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

9. § A szociális rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

10. § Ez a rendelet 2019. február 15-én lép hatályba, és az ezt követő napon hatályát
veszti.

Cserna Gábor Dr. Sürü Renáta
polgármester jegyző

A szociális rendelet 2019. február 15-én kihirdetésre került.

Dr. Sürü Renáta
      jegyző



1. melléklet a …/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez 

1. melléklet a 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

K É R E L E M

a helyi lakásfenntartási támogatás megállapításához

Alulírott kérem, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője indokaim alapján részemre
lakásfenntartási támogatást állapítson meg:

KÉRELMEZŐ     ADATAI

Név: .........................................................................................................................................

Születési név: .........................................................................................................................

Születési hely, idő: .................................................................................................................

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

Lakóhely címe: .......................................................................................................................

Tartózkodási helye: ................................................................................................................

TAJ száma: …………………............… Családi állapot: …………………………………………

Telefonszáma: …......................................................................................................................

1.) Az igénylővel egy háztartásban élők száma: …………….fő.

2.) Az 1.) pontban szereplő, a lakásba bejelentett és életvitelszerűen ott élő személyek
adatai:

Név Születési hely, idő Anyja neve TAJ száma

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

3.) A kérelmező családi körülménye: (a megfelelő rész aláhúzandó):

a) egyedülélő

b) nem egyedülélő

4.) Lakásviszonyok



A támogatással érintett lakás alapterülete: .............. m2.

A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos // kiskorú gyermek mint lakástulajdonos törvé-

nyes képviselője // haszonélvező // bérlő // társbérlő // albérlő // szívességi lakáshasználó

(a kívánt rész aláhúzandó)

A támogatást az alábbi kiadás csökkentésére kérem:

Villany // fűtés // víz // gáz // társasházi közös költség // bérleti díj (a kívánt rész aláhúzandó)

5.) Jövedelmi adatok

Ft-ban

A jövedelem típusa Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók
1. Munkaviszonyból és más fog-
lalkoztatási  jogviszonyból  szár-
mazó
2. Társas és egyéni vállalkozás-
ból,  őstermelői,  illetve  szellemi
és  más  önálló  tevékenységből
származó
3.  Táppénz,  gyermekgondozási
támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíj-
szerű rendszeres szociális ellátá-
sok
5.  Járási  és munkaügyi  szervek
által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem ………………… Ft/hó.

6.) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) életvitelszerűen bejelentett  LAKÓHELYEMEN/ / TARTÓZKODÁSI HELYEMEN élek (a

kívánt rész aláhúzandó),

b) a lakóingatlanban csak a kérelmen szereplő személyek élnek életvitelszerűen,

   c) lakáshasznosításból származó jövedelemmel nem rendelkezem,

   d) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,

   e) az egyes közüzemi számlák összege, a közös költség összege ELÉRI / NEM ÉRI EL a

havi 6.000,- Ft-ot (a kívánt rész aláhúzandó)

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igaz-
gatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a
szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékes-
séggel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

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



Kérelmem teljesítése esetén fellebbezési jogomról

(a megfelelő szövegrészt alá kell húzni) lemondok nem mondok le.

Dátum: ...............................................

................................................................... ..................................................................
             kérelmező aláírása    a háztartás nagykorú tagjainak aláírása



TÁJÉKOZTATÓ
(A kérelem kitöltése előtt szíveskedjen elolvasni!)

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
(1) a kérelmező személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezetői engedélyét) és

lakcímkártyáját,
(2) nyugdíjas személy esetén az éves összesítőt,

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

 rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem,
vagy  álláskereséséi  járadék,  álláskeresési  segély  vagy  vállalkozói  járadék
összegének igazolása,

 a nem rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a
kérelem  beadásának  hónapját  közvetlenül  megelőző  12  hónap  alatt  szerzett
jövedelem egy havi átlagának igazolását, melyhez csatolni kell a NAV felé benyújtott
adóbevallást,  valamint  a  vállalkozó  nyilatkozatát  a  tárgyévi  havi  nettó
átlagjövedelemről,

 GYES, GYED, GYET, családi  pótlék,  árvaellátás,  felemelt  családi  pótlék összegét
igazoló havi szelvény vagy banki átutalás,

 a megelőző havi öregségi-, rokkantsági-, árvaellátási-, özvegyi nyugdíjszelvény, vagy
banki átutalás stb.,

 tartásdíj  igazolása:  bírói  végzés  +  folyósítást  igazoló  havi  szelvény  vagy  banki
átutalás, ennek hiányában a tartásra kötelezett nyilatkozata a tartásdíj mértékéről 2
tanú igazolásával,

 a gyermek elhelyezése és tartása tárgyában hozott  bírósági ítélet,  végzés vagy a
gyámhivatalnál  készült  jegyzőkönyv,  gyámság  alá  helyezett  gyermek  esetén  a
gyámkirendelő határozat,

 a fizetett tartásdíjat megállapító végzés, és amennyiben a munkáltatói igazolás nem
tartalmazza a levonás összegét, a kifizetést igazoló szelvény vagy banki átutalás,

 a 16. életévét betöltött, nappali tagozatos képzésben részesülő gyermek, fiatal felnőtt
iskolalátogatási bizonyítványát vagy hallgatói jogviszony igazolását,

 gondnokolt  kérelmező  esetében  a  gyámhivatali  gondnokkirendelő  határozatot,
valamint a bírósági ítéletet,

 amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója,
vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy munkahellyel
nem rendelkezik, úgy csatolni kell a Dunaújvárosi  Járási  Hivatal  Foglalkoztatási
Osztálya által kiállított igazolást arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem
részesül

 amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója,
vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy ápolási díjban
vagy  aktív  korúak  ellátásában  részesül,  úgy  csatolni  kell  a  Dunaújvárosi  Járási
Hivatal Hatósági Osztálya által kiállított igazolást arról, hogy ápolási díjban vagy aktív
korúak ellátásában részesül,



 kérelmező  nyilatkozata  a  lakásba  bejelentett,  de  életvitelszerűen  nem  ott  élő
személyek esetén arról, hogy kik laknak a lakásban, 

 a lakóingatlan  tulajdonviszonyait  igazoló  okiratot  (tulajdoni  lap  másolat,  adásvételi
szerződés,  vagy  egyéb  hitelt  érdemlő  okirat),  illetve  bérleti,  albérleti  szerződést,
szívességi lakáshasználatról szóló szerződés és

 a közüzemi szolgáltató által kiállított, a kérelmező nevére kiállított igazolást vagy a
közüzemi számlát, társasházi igazolást a közös költségről,

 önkormányzati  bérlakás  bérlője  esetén  a  bérleti  szerződés  mellett  a  DVG
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  Által  kiállított   igazolását,  vagy számlát,  illetve  a
közüzemi  szolgáltató  által  a  kérelmező  nevére  szóló  igazolást  vagy  a  közüzemi
számlát.



2. melléklet a …/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
“3. melléklet a 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

K É R E L E M
időskorúak támogatásának megállapításához

Alulírott  kérem,  hogy Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Polgármestere részemre állapítsa
meg az egyösszegű támogatását.

KÉRELMEZŐ ADATAI

Név: .........................................................................................................................................

Születési név: .........................................................................................................................

Születési hely, idő: .................................................................................................................

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

Lakóhely címe: .......................................................................................................................

Tartózkodási helye: ................................................................................................................

TAJ száma: ………………………… 

Családi állapot: …............................................................

Telefonszáma: .........................................................................................................................

Kijelentem, hogy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól nyugdíjszerű ellátásban részesülök.

- Kérelmemhez mellékelem: 
- a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvényt, vagy banki kivonatot és
- a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított éves ellátásról szóló összesítőt vagy

az  ellátás  megállapításáról  szóló  határozatot,  amennyiben  az  ellátás
megállapítására a tárgyévben került sor.

- Kérelmemhez  nem  tudom  csatolni  a  nyugellátást,  illetve  járadékot  megállapító
határozatot,  sem  az  éves  összesítőt,  ezért  kérem  a  határozat  hivatal  általi
beszerzését.

(Kérjük, a megfelelő állítást jelölje x-el)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelel-
nek.

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelemben feltüntetett adataimat a szociális igazgatás-
ról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. §-a szerinti nyilvántartásban kezel-
jék, és azokat a kérelem alapján lefolytatott szociális igazgatási eljárásban felhasználják.

Kérelmem teljesítése esetén fellebbezési jogomról
(a megfelelő szövegrészt alá kell húzni) lemondok nem mondok le.

Dunaújváros, …………. év ………………………. hó …….. nap

…………………………………..
a kérelmező aláírása



TÁJÉKOZTATÓ
 (A kérelem kitöltése előtt szíveskedjen elolvasni!)

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- A kérelmező személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezetői engedélyét) és

lakcímkártyáját.

A kérelemhez csatolandó melléklet:

- a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény, vagy banki kivonat, 

- a  Nyugdíjfolyósító  Igazgatóság  által  kiállított  éves  ellátásról  szóló  összesítő  vagy  az
ellátás megállapításról szóló határozat, amennyiben az ellátás megállapítására a tárgyév
2. felében került sor.

Amennyiben nyugellátást, járadékot megállapító határozatot vagy éves összesítőt nem tudja
bemutatni, kérje annak hivatal által történő beszerzését.

A kérelmet április 23-tól május 17. napjáig, illetve december 16-ától a következő év
január 31. napjáig lehet személyesen vagy postai úton benyújtani. 

E határidő elmulasztása jogvesztő.”



3. melléklet a …/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS
NYILATKOZAT LAKÓINGATLANBAN ÉLETVTELSZERŰEN EGYÜTT ÉLŐ

SZEMÉLYEKRŐL

Név: .........................................................................................................................................

Születési név: .........................................................................................................................

Születési hely, idő: .................................................................................................................

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

Lakóhely címe: .......................................................................................................................

Tartózkodási helye: ................................................................................................................

TAJ száma: ………………………… 

Büntetőjogi  felelősségem  tudatában  kijelentem,  hogy  fenti  lakcímen  csak  a
kérelemnyomtatványon megjelölt személyek élnek életvitelszerűen.

Dátum: …..........................................

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