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Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2015. (II.26.) (hatályos 2015.03.01. napjától) önkormányzati rendelete 

 
a szociális ellátásokról  

 
 

(egységes szerkezetben a 7/2017 (III.03.) önkormányzati rendelettel) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) 
bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, valamint az 58/B. § (2) bekezdésében, 92. § (1) 
bekezdés a) pontjában és a 92. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
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I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
A szociális ellátásra való jogosultság elbírálása 

 
1.§ 

 
(1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kérelmeket a Pilisborosjenő 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál lehet benyújtani.  
(2) A települési támogatásra való jogosultság megállapításához a kérelmezőnek a saját és 
családtagjai jövedelmét hitelt érdemlő módon igazoló iratokat a kérelemhez csatolnia kell. 
Hitelt érdemlő igazolásként fogadható el a jövedelem típusának megfelelő igazolás, vagy 
annak fénymásolata, az igazolás teljes terjedelmében. Amennyiben a jövedelem 
vonatkozásában kizárólag felek megállapodása érvényesül, úgy arról kérelmező felelőssége 
tudatában tett nyilatkozata is elfogadható. 
(3) A hatáskör gyakorlója a kérelem benyújtását követően - a hivatal útján - indokolt 
esetben környezettanulmány készítésével tisztázhatja az igénylő rászorultságát. 
(4) Ha a hatáskört gyakorló a jövedelmet vélelmezi, akkor a havi fenntartási költség 
számításánál a kérelem beadását, vagy a felülvizsgálat megindítását megelőző 6 hónap 
kiadásait kell figyelembe venni. 
(5) Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátás kérelmezésekor, amennyiben 
adategyeztetés szükséges az alábbi iratok fénymásolatának becsatolása kérhető: 

személyazonosság igazolására érvényes személyazonosító igazolvány, vagy a 
személyazonosságot igazoló más érvényes okmány, 
lakcím igazolására, lakcímkártya, 
amennyiben a kérelem nyomtatványon a Társadalombiztosítási Azonosító Jel nem 
kerül feltüntetésre, a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló kártya. 

 
Pénzbeli ellátások kifizetésének, folyósításának szabályai 

 
2.§ 

 
(1) A pénzbeli támogatás folyószámlára történő átutalással, vagy házipénztári kifizetéssel jut 
el a jogosulthoz. 
(2) A rendszeres ellátások folyósítására legkésőbb minden hónap 1. napjától 5. napjáig kerül 
sor a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal házipénztárában. 
(3) A rendkívüli települési támogatást a jogosultságot megállapító határozatnak a 
polgármesteri hivatal gazdasági irodájának történő átadásától számított 10 napon belül kell 
folyósítani. 
 

3.§ 
 

(1) A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A 
családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a 
rászorultságot egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani, hogy 
elősegítsék a család létfenntartási és lakhatási lehetőségeit. 
(2) A települési támogatás fogalma alatt e rendelet alkalmazásában a havi rendszeres 
települési támogatást, az egyszeri, egyösszegű települési támogatást, és a rendkívüli 
települési támogatást kell érteni. 
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4.§ 

 
(1) A települési támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában 
is nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító 
határozatban kell rendelkezni.  
(2) A települési támogatás folyósítása készpénzben, vagy utalvány formájában, vagy 
természetbeni ellátásként a közüzemi szolgáltatóhoz történő közvetlen utalással történhet. 
(3) A készpénzben megállapított települési támogatás felhasználásáról a jogosult az összeg 
felvételétől számított 30 napon belül elszámoltatható.  
(4) Ugyanazon családnak, illetve egyedül élő kérelmezőnek az évente legfeljebb négy 
alkalommal adható települési támogatás összegének meghatározása egyedi elbírálással 
történik, amelynek együttes összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
kétszeresét nem haladhatja meg, illetve az egy alkalommal történő támogatás összege nem 
lehet nagyobb, mint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 % -a.  

 
II. Fejezet 

Települési támogatás 
 

A települési támogatás formái 
 

5.§ 
 
Települési támogatás az alábbi kiadások mérséklésére, csökkentésére nyújthatók: 

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások; 
b) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék, 
c) a gyógyszerkiadások. 

 
Települési támogatás 

lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 
 

6.§ 
 
(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás 
nyújtható a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás létszáma alapján elismert 
lakásnagyság mértékéig, az  általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres 
kiadásaik viseléséhez. A Képviselő-testület a villanyáram-, víz- és gázfogyasztás, 
csatornahasználat és szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy albérleti díjhoz, közös 
költséghez (továbbiakban együtt: közüzemi számla) települési támogatást nyújt annak a 
személynek, aki – a kérelmező bejelentett lakcímével megegyező fogyasztási helyre 
vonatkozó - közüzemi számlával rendelkezik és családjában az egy főre számított jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át; (71.250 
Ft.) és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 
(2) A 6. § (1) bekezdése alapján megállapított támogatás összege a lakás m2*75 Ft,- legfeljebb 
havonta 5.000 Ft. 
(3) A 6. § (1) bekezdésében meghatározott támogatást pénzben a lakásfenntartással 
összefüggő azon rendszeres kiadáshoz kell nyújtani, amely megfizetésének elmaradása a 
kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.  
(4) A 6. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak 
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.  
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7.§ 

 
(1) Nem jogosult lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 
támogatásra az a személy, akinek a kérelem beadásakor 2014. évben megállapított normatív 
lakásfenntartási támogatásra, vagy lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 
nyújtott települési támogatásra való jogosultsága még fennáll, a jogosultsága fennállása alatt.   
(2) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a 
kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától 12 hónapra állapítható meg. 
 

8.§ 
 

(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 
megállapítása iránti és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó közüzemi díjhátralék összegének 
megfizetése iránti kérelmet e rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell 
benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú 
melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot a kérelmezőre és az egy háztartásban lakó 
hozzátartozóira vonatkozóan. 
(2) A kérelmező bejelentett lakcímével vagy tartózkodási helyével megegyező fogyasztási 
helyre vonatkozó közüzemi szerződés meglétét a közüzemi szolgáltató által kibocsátott, a 
kérelem benyújtását megelőző havi közüzemi számlával és számlarészletezővel kell igazolni, 
mely a kérelem kötelező melléklete. Több közüzemi szerződés esetén valamennyi, a kérelem 
benyújtását megelőző havi közüzemi számlát és számlarészletezőt csatolni kell. 
 

Települési támogatás a gyógyszerkiadások viseléséhez 
 

9.§ 
 

(1) Települési támogatás nyújtható a gyógyszerkiadások viseléséhez annak a személynek, aki  
a) közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik, és   
b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft.), egyedül élő esetén az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280 %-át (79.800 Ft.), a 70. életévét betöltött 
kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000 
Ft) és 
c) igazoltan a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.(mely jelenleg 5.700 forint) 
(2)1 Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás havi összege – a havi rendszeres gyógyító 
ellátás költségétől függően – legalább 3000, de legfeljebb 8.000 forint.  
(3) Nem jogosult az (1) bekezdésben meghatározott ellátásra, akinek a gyógyszerkiadások 
viseléséhez nyújtott települési támogatásra való jogosultsága fennáll, a jogosultsága 
időtartama alatt. 
(4) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 63/2006. 
(III. 27.) Korm. rendelet közgyógyellátás igénylésére rendszeresített 9. számú melléklete 
szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem kötelező melléklete a háziorvos által 
felírt, rendszeresen szedett gyógyszerek havi költségének összegéről szóló, a háziorvos által 
kiállított hivatalos igazolás. A kérelemhez csatolni kell a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. 
számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot a kérelmezőre és családtagjaira vonatkozóan. 

 
1 9. § (2) Szövegét módosította a 7/2017 (III.03) Önkormányzati rendelet 1. §-a- hatályos 2017. március 16-tól. 
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(5) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a kérelem benyújtása 
hónapjának első napjától 12 hónapra állapítható meg. 
(6)2 A támogatás az orvos által kiállított igazolás szükséges gyógyszerekről kiállított, névre 
szóló számla bemutatását követően, tárgyhónapot követő 5. munkanapig kerül kifizetésre. 

 
Rendkívüli települési támogatás 

 
10.§ 

 
(1) Rendkívüli települési támogatás az alábbi célokra és személyeknek nyújtható: 
a) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek számára 
b) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként  
c) elemi kár bekövetkezése miatt, a rendkívüli élethelyzet elhárításához. 
(2) Rendkívüli települési támogatás a rendelet 2. számú melléklete szerinti nyomtatványon 
nyújtható be. A kérelemhez csatolni kell a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú 
melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot a kérelmezőre és az egy háztartásban lakó 
hozzátartozóira vonatkozóan. 

 
Rendkívüli települési támogatás 

a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan 
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek számára 

 
11.§ 

 
(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási 
gonddal küzdő személyek közül különösen annak, akinek családjában az egy főre számított 
havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át (57.000 Ft), egyedül élő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül 
nevelő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át (62.700 Ft), és 
önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a rendkívüli települési támogatás legfeljebb 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (28.500 Ft), de nem haladhatja meg a 
tényleges költség mértékét.   
(3) A rendkívüli települési támogatás egy naptári évben családonként legfeljebb négyszer 
állapítható meg, azzal, hogy a rendkívüli települési támogatás együttes összege – a temetés 
költségeihez való hozzájárulásként megállapított támogatás kivételével - egy naptári évben 
családonként nem haladhatja meg a 57.000 forintot.  
 

Tűzifa támogatás3 
 

11.A § 
 
(1) Tűzifa támogatás állapítható meg annak a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 
személynek, akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem 

 
2 9. § (6) Beiktatta a 7/2017 (III.03) Önkormányzati rendelet 2. §-a - hatályos 2017. március 16-tól. 
3 11/A § a hozzá tartozó címmel: Beiktatta a 7/2017 (III.03) Önkormányzati rendelet 3. §-a - hatályos 2017. 
március 16-tól. 
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haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő, 
valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 220 %-át és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon 
gondoskodni nem tud. 
(2) A támogatás megállapítása során előnyben részesül 

a)aktív korúak ellátására, 
b)időskorúak járadékára, 
c)adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy 
d) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult, tekintet nélkül annak 

természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására. 
(3) Egy fűtési szezonban háztartásonként legfeljebb 5 m3tűzifa támogatás nyújtható. 
 

Rendkívüli települési támogatás 
elhunyt személy eltemettetésének költségeihez 

 
12.§  

 
(1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított 
rendkívüli települési támogatás összege legfeljebb 50.000 Ft. 
(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapítandó 
rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a temetési számla keltétől számított 30 napon 
belül lehet benyújtani, mely határidő jogvesztő. 
(3)4 Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapítandó 
rendkívüli települési támogatással azok támogathatók, akiknek családjában az egy főre 
számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő 
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át. 
(4) A temetési költségekre tekintettel igényelt önkormányzati segély megállapítása iránti 
kérelemhez csatolni kell a 11.§ (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően a temetés 
költségeiről - a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére - 
kiállított számla eredeti példányát.  
(5) A temetési költségekre tekintettel megállapított rendkívüli települési támogatás összegét 
vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési 
számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni. 
 

Rendkívüli települési támogatás 
Elemi kár bekövetkezése miatt, a rendkívüli élethelyzet elhárításához 

 
13.§ 

 
(1) Elemi kár bekövetkezése miatt, a rendkívüli élethelyzet elhárításához szükséges 
költségekhez történő hozzájárulásaként megállapított rendkívüli települési támogatás összege 
legalább 5000 Ft, legfeljebb azonban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200 %-a. (57.000 Ft.) 
(2) A kérelmező által megjelölt támogatási okok, indokok valódiságát hitelt érdemlően 
igazolni kell a 11.§ (2) bekezdésében írt kérelmen és nyomtatványon túlmenően. A 
támogatási ok alátámasztására a kérelmező felelőssége tudatában tett nyilatkozata is 
elfogadható, amennyiben annak beszerzése aránytalan nehézséggel, késedelemmel járna, vagy 

 
4 12. § (3) Szövegét módosította a 7/2017 (III.03) Önkormányzati rendelet 4 §-a- hatályos 2017. március 16-tól. 
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amennyiben a segélyezés oka igazolással nem támasztható alá, illetve az ok jellegéből 
adódóan utólagosan igazolható. 
(3) A (2) bekezdésében megjelölt hitelt érdemlő igazolásként fogadható el: 
a) betegség esetén a gyógykezelést alátámasztó háziorvosi, vagy kórházi igazolás, 
zárójelentés, műtétre történő előjegyzést igazoló irat, 
b) elemi kár esetén a helyreállítás költségeiről szakember által készítet kimutatás, 
c) válsághelyzetben lévő várandós anya részére nyújtott segély esetén a terhes gondozásról 
szóló igazolás 
e) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz nyújtott segély esetén a 
nevelésbe vételt igazoló irat, 
f) a gyermek fogadásának előkészítéséhez nyújtott támogatás esetén a terhesség fennálltát, és 
a szülés várható időpontját igazoló irat. 
(4) Szükség esetén csatolni kell a többletkiadás, illetve a bevételcsökkenés mértékét igazoló 
számlákat, illetve egyéb iratokat is. A kérelemhez csatolni kell továbbá a 63/2006. (III. 27.) 
Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot a kérelmezőre és az egy 
háztartásban lakó hozzátartozóira vonatkozóan. 
(5) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet e rendelet 2. számú 
melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 
 
 
 
 
 

III. Fejezet 

Helyi szociálpolitikai kerekasztal 
 

14.§ 
 

A kerekasztal tagjai:  
a) a Humán és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság mindenkori elnöke és elnökhelyettese, 
b) köznevelési intézmények vezetői, vezetőhelyettesei, 
c) a Nagycsaládosok helyi egyesületének képviselője, 
d) a fogyatékosok helyi egyesületeinek egy-egy képviselője 
e) elismert egyházak helyi képviselői, 
f) a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat mindenkori vezetője. 
 

Záró rendelkezések 
 

15.§ 
 
E rendelet alkalmazásában 
a)   Jövedelem:  

 a munkaviszonyból származó jövedelem 
 az önkormányzati és munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátás  
 az egyéb jövedelem  
 a bérbeadásból, illetve egyéb jellegű hasznosításból származó jövedelem 
 a gyermektartásdíj  

 
b)  család: egy lakásban ott bejelentett lakóhellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége 
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c)  közeli hozzátartozó: 
 a házastárs, az élettárs 
 a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél 

fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint 
tanulmányokat folyatató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 
rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folyatató vér 
szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, 

 korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a test, érzékszervi, 
értelmi, vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, 
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt  

 a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és örökbe fogadó 
szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa 

egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik 
házastárs: az egy lakásban együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek 

közössége 
egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen özvegy, elvált, vagy házastársától külön él, 

kivéve ha élettársa van 
elismert lakásnagyság: 

 ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2, 
 ha a háztartásban két személy lakik 45 m2, 
 ha a háztartásban három személy lakik 55 m2, 
 ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2, 
 ha négy személynél több lakik a háztartásban, 65 nm és minden további személy után 

5-5 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 
 

16. § 
 
(1) Jelen rendeletben szabályozott támogatások megítélésére a polgármester jogosult 
átruházott hatáskörben. 
(2)  E rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.  
(3) Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 5/2012. (III.7.) Önk. számú önkormányzati 
rendelet. 
(4) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
Záradék: 
 
A rendelet egységes szerkezetű szövege 2017. március 16-tól hatályos, melyet 
megalapozó módosítások (7/2017. (III.03.) önkormányzati rendelet) 2017. március 03-án 
kihírdetésre kerültek. 
 
Pilisborosjenő, 2017. március 03. 
 
 
 Küller János dr Szabó József Zoltán 
   polgármester   jegyző 
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1. számú melléklet 

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal 

IGÉNYLŐLAP  
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez vagy 

lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó közüzemi díjhátralék megfizetéséhez nyújtott 
települési támogatáshoz 

 

I. Az igénylő adatai 

Név: ……………………………………………………..Leánykori 

név:………………………………………. 

Anyja neve:  ........................................  Születési hely és idő:   

Állampolgárság:  …………………………………Családi állapota:  

………………………………………… 

Lakcím:………………………………………………………………………………………………….……

……   

Mióta lakik folyamatosan Pilisborosjenőn állandó bejelentett lakcímen:    ……………………. ............. 

Tartózkodási hely: ……………………………………………….   

Mióta lakik folyamatosan Pilisborosjenőn tartózkodási helyre bejelentett lakcímen:    

………………….  

Személyi igazolvány száma: …………………..Személyazonosító szám:    ………….…………………… 

Adóazonosító szám: …………………………………………   TAJ szám:  ………………….……..………. 

Pénzintézeti számlaszám: ………………………........................... Telefonszám:  

……………………… 

E-mail 

cím:……………………………………………………………………………………………………………

………… 

Munkahelyének megnevezése: ................................................................................................................. 

Munkahelyének címe:  ................................................................................................................................ 

Jelenlegi munkaviszonyának kezdete, beosztása : ………………………………………………………..... 

Munkaszerződése: határozott időre szóló :  ............................  határozatlan időre szóló 

Határozott idejű munkaszerződés esetén, a munkaviszony időtartama:   

Munkanélküli járadék folyósításának kezdete:  lejártának időpontja:  

II. Az igénylő házastársának   /  élettársának adatai 

Név: ……………………………………………………..Leánykori 

név:………………………………………. 

Anyja neve:  ........................................ ……….. Születési hely és idő: ..................................................... 
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Állampolgárság:  ……………………………………Családi állapota:  

………………………………………… 

Lakcím:………………………………………………………………………………………………………

….…   

Mióta lakik folyamatosan Pilisborosjenőn állandó bejelentett lakcímen:    ……………………. ............. 

Tartózkodási hely: ……………………………………………….   

Mióta lakik folyamatosan Pilisborosjenőn tartózkodási helyre bejelentett lakcímen:    ………………..  

Személyi igazolvány száma: ……………………………Személyazonosító szám: ………….………..…… 

 Adóazonosító szám: …………………………………………   TAJ szám:  ………………….……..……… 

 Pénzintézeti számlaszám: ………………………........................... Telefonszám:  ………………… 

e-mail cím ………………………………………………………………………………………………… 

Munkahelyének megnevezése: ................................................................................................................. 

Munkahelyének címe:  ................................................................................................................................ 

Jelenlegi munkaviszonyának kezdete, beosztása : …………………………………………………………... 

Munkaszerződése: határozott időre szóló :  ............................  határozatlan időre szóló 

Határozott idejű munkaszerződés esetén, a munkaviszony időtartama:   

Munkanélküli járadék folyósításának kezdete:  lejártának időpontja:  

Élettársi kapcsolat időtartama:    …………….év      …………….   hó   ……….. nap 

III. Az igénylővel és házastársával / élettársával költöző/ együttlakó családtagok adatai 

 
 

NÉV ANYJA NEVE SZÜLETÉSI 
HELY ÉS IDŐ 

ROKON
SÁGI 
FOK 

FOGLAL
KOZÁS 

JÖVEDELE
M FT. 

 
1 

      

 
2 

      

 
3 

      

 
4 

      

 
5 

      

A család havi nettó jövedelme összesen:    ……………… Ft. / hó 

IV.  A lakás adatai   (ahol jelenleg életvitelszerűen él) 

Kérelmező a lakásban milyen minőségben lakik: 

 tulajdonos, családtag,  főbérlő, bérlőtárs, albérlő, egyéb: …………………………. ................................... 

 A lakás komfortfokozata: 

 összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás. 
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A lakás tulajdonviszonyai: 

*   öröklakás, családi ház, önkormányzati bérlakás,   

A lakás alapterülete:  ………….m2,,                     szobáinak száma: ……………..db  

 

 Az igénylőnek vagy házastársának /élettársának, a jelenlegit kivéve 5 éven belül önálló lakása: 

     volt  nem volt  

Amennyiben volt, az előző lakás(ok) címe, alapterülete, szobaszáma, komfortfokozata: 

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

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

Az előző lakást:  elcserélte, elidegenítette, bérleti jogviszonyát lemondta ,  

 bérleti / tulajdonosi jogviszonya egyéb módon szűnt meg:  .............................. 

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

 Időpontja: .....................................  

V. A lakás-átalakítás  támogatás igénylésére vonatkozó  ingatlan  adatok:  

Ingatlan címe:   .......................................................................................................................................... 

Helyrajzi száma:………………………. 

Jellege: öröklakás, családi ház , egyéb: 
    

Lakószoba, lakószobának minősülő egyéb helyiség: 

1. ……. m2,  2. ……. m2,  3. ……. m2,  4. ……. m2,  5. ……. m2,  6. …….m2.  

Lakószobák összesen:    ………….. db,       

Egyéb lakóhelyiségek: konyha, étkező, kamra, lakóelőtér, hall, előszoba, fürdőszoba, wc, egyéb:      .............… 

Az ingatlanhoz tartozó egyéb helyiségek: műhely, hobbiszoba, mosókonyha, tároló, padlás, pince,   egyéb:..  

Lakás  alapterülete összesen:    …………….m2 

VI.   A támogatás igényléséhez szükséges egyéb adatok: 

 a tervezett munkálatok  költségvetés szerinti  kiviteli költsége:  .................... Ft 

 Bank-kölcsön összege:  .................... Ft. 

 Az igénylő munkáltatójától igényelt támogatás összege:  .................... Ft. 

 Az igénylő házastársának /élettársának munkáltatójától igényelt támogatás összege:  .................... Ft. 

 saját erős megtakarítás összege:  .................... Ft. 

 egyéb:  .................... Ft. 

 igényelt önkormányzati támogatás összege:  .................... Ft 

A bank-kölcsönre vonatkozó szerződést megkötötte:  igen  nem  
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A szerződés megkötésének időpontja:  ...................  év  ...................  hó  ..........  nap 

A kérelem rövid indokolása: ................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

 A megfelelő szövegrész aláhúzandó 
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N Y I L A T K O Z A T  

 
Név: .....................................................    , .............................................................................  szám alatti  
 
és név  ..................................................  ,  ..............................................................................  szám alatti  
 
lakosok büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a kérelemben közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek, illetve az igényelt helyi támogatást állami-, és bank-kölcsönt, munkáltatói 
támogatást figyelembe véve a lakás-átalakításhoz a megjelölt saját erős megtakarítás rendelkezésünkre 
áll.  
 
Magunk és családtagjaink közül – a fentiekben megjelölteken kívül – senki sem részesült helyi 
támogatásban. 
 
Kijelentjük, hogy igényünk teljesítésének későbbi vizsgálata esetén, a kérelem adataiban 
bekövetkezett esetleges változásról írásban tájékoztatást adunk. 
Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a kérelemben valótlan adatot közöltünk, igényünk nem 
teljesíthető, illetve a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét kötelesek vagyunk azonnal 
visszafizetni. 
 

Kelt:  ....................  év   ........................................ hó  ...................  nap 

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

          igénylő aláírása                                                             házastárs /élettárs aláírása 
   
lakcím:  ………………………..               lakcím:   

………………………… 

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

személyi igazolvány szám:      személyi igazolvány szám: 

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

 
A támogatás megállapításához szükséges nyilatkozatok és igazolások: 
 
 az igénylő és családtagjai – a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapra számított – jövedelemigazolása 

(családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás stb.), munkanélküli személy esetében: a Munkaügyi Központ 
igazolása a megállapított álláskeresési ellátásról, vállalkozó esetében: NAV igazolás; 

 az igénylő és családtagjai vagyonnyilatkozata; 
 az igénylő és házastársa / élettársa munkáltatójának nyilatkozata (ideértve az elutasítást is) az általa 

biztosított kölcsön összegéről, a törlesztés idejéről; 
 élettársi viszony esetén, nyilatkozat az együttélésről; 
 16. életévüket betöltött tanulók 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolása; 
 három hónapnál nem régebbi (széljegyek nélküli, rendezett) tulajdoni lap; 
 
 Továbbá: 

 a tervezett munkálatokról kivitelező által készített tételes költségvetés, 
 mozgáskorlátozott vagy mozgásában korlátozott személy esetén házi orvosi igazolás 

 mozgáskorlátozottságáról 
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2. számú melléklet 

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal 

KÉRELEM  
Rendkívüli önkormányzati támogatás megállapítására 

 
Kérelem célja: (kérjük a célt aláhúzni!) 
 

a) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek számára 

 
b) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként  

 
c) elemi kár bekövetkezése miatt, a rendkívüli élethelyzet elhárításához 

 

I. Az igénylő adatai 

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

Születési neve:  .......................................................................................................................................... 

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

Születési hely:……………… év:  ..................... , hó:  ................. , nap……Családi 
állapot:……………... 

Állampolgársága:……………………………………………………………………………………… 

Lakóhely:  .................................................................................................................................................. 

Tartózkodási hely:  .................................................................................................................................... 

Életvitelszerű tartózkodási hely:……………………………………………………………………… 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):  ........................................................................................... 

Telefonszám (nem kötelező megadni):  ..................................................................................................... 

Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri): ............................................ 

A folyószámlát vezető pénzintézet neve:  ................................................................................................. 

Cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy esetén: 

A törvényes képviselő neve:  ...................................................................................................................... 

Lakcíme: ....................................................................................................................................................  

II. Az igénylővel közös háztartásban élő családtagok adatai 

 
 

NÉV ANYJA NEVE SZÜLETÉSI 
HELY, IDŐ 

ROKONSÁGI 
FOK 

JÖVEDELEM  
FT / HÓ 

 
1 

     

 
2 

     

 
3 

     

 
4 

     

 
5 
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6 
 
7 

     

 
8 

     

 

 

A kérelem rövid indokolása: ................................................................................................................. 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………. .......................................................................................................................... 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………. .......................................................................................................................... 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

Kelt:  ....................  év   ........................................ hó  ...................  nap 

  ......................................... 
 az igénylő aláírása 

 A megfelelő szövegrész aláhúzandó 
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N Y I L A T K O Z A T  

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról 
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális 
hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti. 

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

Kelt:  ....................  év   ........................................ hó  ...................  nap 

  ......................................... 
 az igénylő aláírása 

Tájékoztatás 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
29. § (9) bekezdése értelmében, az eljárás megindításáról értesítést kérhet: 
a) az ügy iktatási számáról, az ügyintéző nevéről és hivatali elérhetőségéről, 
b) az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyintézési határidőbe nem 

számító időtartamokról, a hatóság eljárási kötelezettségének elmulasztása esetén követendő 
eljárásról, 

c) az iratokba való betekintés és nyilatkozattétel lehetőségéről, valamint 
d) arról, hogy kérelme a szükséges adatainak kezeléséhez és belföldi jogsegély, valamint szakhatósági 

eljárás lefolytatása céljából történő továbbításához való hozzájárulásnak minősül. 
                                             
A támogatás megállapításához szükséges igazolások: 
 
 az igénylő és családtagjai jövedelemigazolása, 

 A jogosultság megállapításakor 
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a 
továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását 
megelőző hónap jövedelmét, 
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a 
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem 
egyhavi átlagát 
kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek 
adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e 
hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. 

 Amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója illetve a háztartásában 
életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem 
rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozatot és a Munkaügyi Központ igazolását 
arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül csatolni kell, azon 
személyek kivételével, akik betegségük, egészségi állapotuk miatt nem képesek a 
Munkaügyi Központtal együttműködni és ezt orvosi igazolással alá tudják támasztani. 

 A tizenhatodik életévet betöltött gyermek, nagykorúvá vált gyermek tanulói, illetve hallgatói 
jogviszonya az Oktatási Intézmény által kiállított igazolással igazolható. 

 rendkívüli élethelyzet esetén:   
 a rendkívüli élethelyzet igazolása. 

 temetés költségeihez 
 a temetés költségeit igazoló, a temettető nevére kiállított eredeti temetési számla, 
 a halotti anyakönyvi kivonat másolata. 

 
 
 


