
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2013.(XI.28.) rendelete 

az egyes szociális ellátásokról szóló 
13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról 

 
 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes szociális ellátásokról szóló 
13/2013. (VI.27.) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.§. 
 
A Rendelet 6.§- a  az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A.§-al egészül ki: 
 

„Önkormányzati segély 
6.§. 

 
(1) A Képviselő- testület önkormányzati segélyt állapíthat meg az e rendeletben meghatározott 
feltételek fennállása esetén  
 
 a.)  a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan 
vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére 
 b.) annak, aki meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy 
arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek 
viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. 
 
 
(2) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti segély különösen az alábbi indokokra való tekintettel 
állapítható meg: 
 

a) nyugdíjazás estén, az ellátatlanság idejére, 
b) gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre, ha a kérelmező nem 
rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, 
c) elemi kár elhárításához, 
d) betegségből eredő többletköltségek enyhítésére, 
e) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, 
f) egyéb, a létfenntartást veszélyeztető helyzet fennállása esetén 

 
(3) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti segély akkor állapítható meg ,  

a.) ha kérelmező családjában az egy főre számított családi jövedelemhatár az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, 

b.) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200%-át nem 
haladja meg. 
 
(4) A hatáskör gyakorlója különös méltánylást igénylő esetben a (3) bekezdés szerinti 
jogosultsági feltételekkel nem rendelkező kérelmező részére is megállapíthatja a segélyt. 
 
(5) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti segély akkor állapítható meg, ha a kérelmező  
 a.) családjában az egy főre számított családi jövedelemhatár nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, 



 b.) egyedül élő esetén a 300%-át. 
 
(6) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos 
legolcsóbb temetés 10%-ánál, de annak teljes összegét is elérheti, ha a temetési költségek 
viselése a kérelmezőnek, vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. 
 
(7) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
400%-a. 
 
(8) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a 
hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. 
 

6/A.§. 
 

(1) A 6.§. szerinti önkormányzati segélyt a jogosult köteles a segélyt megállapító 
határozatban megjelölt célra felhasználni. 

(2) Az önkormányzati segély a jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül, hivatalból is 
megállapítható. 

(3) Az önkormányzati segély e rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon 
is előterjeszthető. „    

 
2.§. 
 
A Rendelet 3.§ (7) bekezdésébe „átmeneti segély”szövegrész , 8.§ -ban az „átmeneti segély” , 
illetve a „temetési segély” szövegrész, a 9.§-ban az „átmeneti segély” szövegrész   
„önkormányzati segély” szövegrészre módosul. 
 
 
3.§  
 
(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
(2) Hatálybalépésével egyidejűleg a Rendelet 7.§-a és 2.számú melléklete hatályát veszti 
,1.számú melléklete helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép. 
 
 
 
                                   
 
     Szendrei Ferenc                                  Dolányi Róbertné 
                                       polgármester                                           jegyző 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2013. november 28. 
 
 
        Dolányi Róbertné 
                 jegyző 



1.számú melléklet  
 
 
 
 

ÖNKORMÁNYZATI  SEGÉLY 
igényléséhez kérelemnyomtatvány 

 
A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok 

 

Neve:  
 

Születési neve:  
 

Anyja neve:  
 

Születési hely, 
idő: 

 
 

év hó nap 

Lakóhely:  
 

Tartózkodási 
hely: 

 
 

Telefonszám:  
 

Családi 
állapota:  hajadon/nőtlen  házastárs 

/ élettárs  egyedülálló  özvegy  elvált 

Munkahely 
neve, 
címe: 

 

Foglalkozása:  
 

 
Nyilatkozom, hogy az alábbi közeli hozzátartozóimmal élek közös háztartásban:   (…………fő) 
 Neve: Szül. idő Rokoni 

kapcsolat 
Foglalkozás Havi jövedelem 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
 
Alulírott kérem, hogy részemre az alábbi okok miatt önkormányzati segélyt szíveskedjenek kiutalni:* 

a.) nyugdíjazás esetén, az ellátatlanság idejére, 
b.) gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre, ha a kérelmező nem rendelkezik 

közgyógyellátási igazolvánnyal,  
c.) elemi kár elhárításához, 
d.) betegségből eredő többletköltségek enyhítésére, 
e.) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, 
f.) egyéb,  a létfenntartást veszélyeztető élethelyzet 
g.) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként. 

* A megfelelő rész aláhúzandó! 



……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 
 
Kérelmemhez az alábbi igazolásokat csatolom:  

a) jövedelemnyilatkozat 
b) jövedelemről és rendszeres ellátásokról szóló igazolás 
c) vagyonnyilatkozat 
d) rendkívüli élethelyzetet igazoló irat, pl.: gyógyszerköltség, tankönyv- és tanszervásárlás 

költsége, elemi kár tényét igazoló szakhatóság véleménye, szolgáltatási díjhátralékról 
értesítés stb. 

 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
99. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében, kérelmem kedvező elbírálása esetén fellebbezési 
jogomról lemondok. 
 
Kelt.: Tura, 2013. …………………………………  

    
 …………………………………….. 

                  kérelmező 
          
 

 
 
 
 

Az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél az eljárás megindításáról szóló értesítést 
nem kéri. 
 

    
 …………………………………….. 

                  kérelmező 
 

Nyilatkozat* 
 
Nyilatkozom, hogy a temetési költségek finanszírozása érdekében a hadigondozásról szóló 
törvény alapján temetési hozzájárulásban nem részesülök. 
 
 
 
Tura, 20……………………………. 
 
        ……………………………….. 
            kérelmező 
 
* Kizárólag abban az esetben töltendő, ha az önkormányzati segélyt a kérelmező az elhunyt személy eltemettetésének 
költségeihez való hozzájárulásként nyújtja be. 
 



 
 
 



 Jövedelemnyilatkozat 
  

Közeli hozzátartozók jövedelme   Jövedelem típusa Kérelmező 

1 2 3 4 5 

Összesen 
 

  
Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból származó jövedelem 

         

Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem          

Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni 
jog átruházásból származó jövedelem 

         

Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű 
ellátás 

         

Gyermekek ellátásához, gondozásához kapcsolódó 
ellátások (GYED, GYES,. Családi pótlék stb) 

         

Önkormányzati támogatások          

Munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátás          

Föld bérbeadásából származó jövedelem          

Egyéb (ösztöndíj, albérleti díj)          

Összes nettó jövedelem:          

Egy főre jutó családi jövedelem:  Ft 
 
 
A fenti nyilatkozathoz mellékelni kell a jövedelem valódiságát bizonyító igazolásokat: 
a.) a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó összegéről kiállított munkáltatói igazolást, 
b) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtásának hónapjában kifizetett ellátás igazoló szelvénye, munkanélküli járadék esetén az azt megállapító 
határozat, 
 
 
 



 
c) vállalkozó esetében, az illetékes APEH igazolását s kérelem benyújtását megelőző gazdasági  év személyi jövedelemadó alapjáról, 
egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelemről. 
Felhívom figyelmét, hogy az önkormányzat a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát és Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  10. §. (3) bekezdése 

alapján az Nemzeti Adó- és Vámhivatal útján ellenőrizheti! 
 
Tura, 2013. ......................................... 

                                                                       ...................................................... 
igénylő aláírása 

 
 


