Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2021. (III. 22.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról
Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Bátya Község
Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1), 25. § (3), 26. §, 32. § (3), 45. §
(1) - (2) bekezdése és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
A rendelet célja, hatálya, hatásköri szabályai
1. § (1) A rendelet célja, hogy meghatározza Bátya Község Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a jogosultság
feltételeit, mértékét, valamint érvényesítésének garanciáit.
(2) A pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásokat igénybe vehetik Bátya község
közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és
életvitelszeren itt lakó, valamint a lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában kétséget kizáró
módon bizonyíthatóan életvitelszerűen itt lakó személyek, továbbá a hajléktalan személyek.
(3) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott ellátással kapcsolatos hatáskörét a
polgármesterre ruházza át.
II. Fejezet
Eljárási szabályok, a pénzbeli támogatások folyósítása
2. § (1) A pénzben és természetben nyújtott szociális támogatások iránti kérelmet az ellátást
igénylő vagy a törvényes képviselője terjesztheti elő e rendelet 1., 2., 3., 4. mellékletében foglalt
formanyomtatványon a Bátyai Polgármesteri Hivatalnál. Az eljárás hivatalból is megindítható.
(2) A megállapított pénzbeli ellátások és támogatások folyósításáról a határozatban foglaltak
szerinti időpontban, elsősorban házipénztár útján, vagy az ügyfél folyószámlájára történő
átutalással kell gondoskodni, az ügyfél kérelmének megfelelően.
(3) Kérésre, vagy a pénztári kifizetés eredménytelensége esetén a jogosult részére postán kell
eljuttatni a támogatás összegét.
(4) A polgármester döntése elleni fellebbezéseket a Bátyai Polgármesteri Hivatalhoz kell
írásban benyújtani, a jegyző gondoskodik arról, hogy a fellebbezés a szükséges iratokkal együtt
a Képviselő-testület elé kerüljön.

(5) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles saját és családja
vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és az erre vonatkozó külön jogszabályban,
valamint e rendeletben meghatározott igazolásokat becsatolni.
(6) A tényállás tisztázása érdekében szükség esetén helyszíni szemle tartható.
III. Fejezet
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
1. Települési lakhatási támogatás
3. § (1) Az e rendeletben meghatározott feltételekkel, a települési támogatás keretén belül,
lakhatási támogatásra jogosult a szociálisan rászorult személy, család Bátya település
közigazgatási területén lakott lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadásaik (villany-,
víz-, gázfogyasztás, csatornahasználat, szemétszállítási díj, tüzelőanyag költség) viseléséhez.
(2) A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül
a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(3) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek az egy főre jutó havi jövedelme
a) több személyes háztartás esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át,
b) egy személyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250
%-át,
és a háztartás tagjai egyikének sincs a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona.
(4) A lakhatási támogatás havi összege 2. 500,- Ft.
(5) A lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy
év időtartamra kerül megállapításra. A lakhatási támogatás iránti kérelmet folyamatosan lehet
benyújtani és évente meg kell újítani.
(6) A lakhatási támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell
benyújtani.
(7) A támogatás megállapításához csatolni kell
a) a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolását, a vagyonnyilatkozatát,
b) a lakás tulajdonviszonyáról szóló igazolást, illetve albérleti szerződést.
(8) A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, illetve
pénzbeli ellátásként havi rendszerességgel kell nyújtani.
2. Települési gyógyszertámogatás
4. § (1) Települési gyógyszertámogatásra jogosult az a tartósan beteg személy
a) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 180 %-át, egyedül élő esetében a 220%-át

feltéve, hogy a rendszeres gyógyszer, gyógyászati segédeszköz havi költsége eléri vagy
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át és
b) az Szt. 50. § (1)-(2) bekezdései alapján közgyógyellátásra nem jogosult.
(2) A támogatás összege havonta az igazolt rendszeres gyógyszerfelhasználás vagy gyógyászati
segédeszköz összegének 50 %-a, de legfeljebb 10. 000,- Ft.
(3) A gyógyszertámogatást egy évre kell megállapítani kérelem benyújtása hónapjának első
napjától egy év időtartamra azzal, hogy amennyiben a jogosult ezen időtartam alatt
jogosultságot szerez közgyógyellátásra, a részére megállapított gyógyszertámogatást e naptól
meg kell szüntetni.
(4) A gyógyszertámogatás iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell
benyújtani.
(5) A kérelemhez csatolni kell:
a) a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolását, a vagyonnyilatkozatát,
b) a háziorvos vagy szakorvos igazolását a rendszeres gyógyszerszükségletről vagy
gyógyászati segédeszközökről,
c) a gyógyszertár igazolását az orvosi igazoláson szereplő gyógyszerek illetve gyógyászati
segédeszközök költségéről.
(6) A gyógyszertámogatást havi rendszerességgel, pénzbeli ellátáskánt kell nyújtani.
(7) Az ellátásban részesülő, amennyiben közgyógyellátásra való jogosultságot szerez, köteles
erről a polgármestert írásban értesíteni.
3. Rendkívüli települési támogatás
5. § (1) Az e rendeletben meghatározottak szerint pénzben vagy természetben nyújtott
rendkívüli települési támogatást igényelhetnek a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok,
illetve személyek, elsősorban a Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben.
(2) Az Szt. 45. § (4) bekezdésében foglaltakon túl
a) rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező bűncselekmény sértettjeként
anyagi segítségre szorul,
b) létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező megélhetése valamilyen előre nem
látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon veszélyeztetve van.
(3) Rendkívüli települési támogatásban azt a személyt lehet részesíteni a (13) bekezdésben
foglalt kivétellel, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át, valamint egyedül élő vagy egyedülálló esetén 300 %-át nem
haladja meg.
(4) Különös méltánylást érdemlő esetekben és amennyiben a költségvetési fedezet is
rendelkezésre áll a (3) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól és a (5) bekezdésben
meghatározott rendkívüli települési támogatás felső összegétől el lehet térni, de annak havi
összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladhatja meg.

(5) A rendkívüli települési támogatás összege esetenként 1.000,- Ft-nál kevesebb és 20.000,Ft-nál több nem lehet.
(6) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja
jövedelem igazolását, vagyonnyilatkozatát.
(7) A polgármester a rendkívüli települési támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a
felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a
jogosultat.
(8) Amennyiben egy határozatban többszöri támogatás kerül megállapításra, fel kell sorolni a
kifizetések időpontját és a kifizetendő összegeket.
(9) Elemi kár bekövetkezése esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget
indokolják – a segély, bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozatai alapján kiutalható.
Ilyen esetben a jegyző a határozathozatalt követő 15 napon belül helyszíni ellenőrzéssel
győződik meg a nyilatkozatok valódiságáról, és erről tájékoztatja a polgármestert.
(10) A rendkívüli települési támogatás folyósítása készpénzben vagy természetben történhet,
erről a polgármester dönt.
(11) Természetbeni ellátás lehet különösen
a) vásárlási utalvány juttatása,
b) tartós élelmiszer vásárlása,
c) tüzelőanyag juttatás,
d) gyógyszervásárlás,
e) tankönyv, tanszer vásárlás.
(12) A rendkívüli települési támogatás célzott felhasználásához Bátya Község Egészségügyi és
Szociális Intézményének családgondozója segítsége igényelhető. Erről a megállapító
határozatban külön kell rendelkezni.
(13) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás iránti kérelmét a
halálesetet követő 60 napon belül lehet előterjeszteni.
(14) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg
a) családjában az örökségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,
b) egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 350%-át.
(15) E rendelet 5. § (13) bekezdése szerinti rendkívüli települési támogatás kérelemhez be kell
mutatni a temetés költségeiről szóló és a kérelmező vagy a vele egy háztartásban élő családtagja
nevére kiállított számlák eredeti példányát, valamint az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát is.

IV. Fejezet
Természetben nyújtott szociális ellátások
6. § (1) Bátya település közigazgatási területén működő Bátyai Általános Iskola, valamint a
Bátyai Óvoda köznevelési intézménybe beíratott gyermekek az intézmény tömegközlekedési
eszközzel való megközelítéséhez utazási bérlettámogatást igényelhetnek.
(2) Az utazási bérlettámogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 4. melléklete szerinti
formanyomtatványon lehet benyújtani, amelyhez mellékelni kell a nevelési-oktatási intézmény
vezetőjének igazolását.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott természetbeni ellátás megállapítását a nevelési-oktatási
intézmény vezetője, gyámhatóság, családgondozó, természetes személy is kezdeményezheti.
(4) Az utazási bérlettámogatást a tanév időtartamára kell megállapítani.
(5) Az utazási bérlettámogatásra az a gyermek jogosult, aki Bátya, Alsószállás területén lakik.
(6) Az utazási bérlettámogatás nyújtásáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
7. § (1) Bátya település közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező a tárgyévben
60. életévét betöltő, vagy azt meghaladó helyi lakos december hónapban, egyszeri természetben
nyújtott támogatásra jogosult.
(2) A természetben nyújtott támogatás formáját a Képviselő-testület a költségvetési
rendeletében határozza meg.
8. § (1) Az önkormányzat az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési
kötelezettség alól részben vagy egészben a (2) bekezdés szerinti különös méltánylást érdemlő
körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásnál különös méltánylást érdemlő körülményként kell
figyelembe venni, ha az eltemettetésre köteles személy
a) egyedülálló, vagy
b) három, illetve annál több gyermek eltartásáról gondoskodik, és a háztartásában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
feltéve, hogy a köztemetés költségeinek megtérítése saját vagy családja létfenntartását
veszélyezteti.
V. Fejezet
Átmeneti és záró rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti

1. Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról, valamint a szociális igazgatás helyi szóló szabályozásáról 5/2012. (VII.5.)
Kt.számú önkormányzati rendelete,
2. Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról, valamint a szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 5/2012. (VII. 5.)
Kt. számú önkormányzati rendelete módosításáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelete,
3. Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról, valamint a szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 5/2012. (VII. 5.)
Kt. számú önkormányzati rendelete módosításáról szóló 14/2015. (IX. 21.)
önkormányzati rendelete,
4. Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról, valamint a szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 5/2012. (VII. 5.)
Kt. számú önkormányzati rendelete módosításáról szóló 15/2015. (X. 1.) önkormányzati
rendelete,
5. Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról, valamint a szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 5/2012. (VII. 5.)
Kt. számú önkormányzati rendelete módosításáról szóló 7/2018. (V.17.) önkormányzati
rendelete.
(3) A hatálybalépés napjától a rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő, jogerős határozattal
még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

Fekete Csaba
polgármester

Bukros Noémi Linda
jegyző

Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet 2021. március 22. napján kihirdetésre került.
Bukros Noémi Linda
jegyző

1. melléklet a 9/2021. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Bátya Község Önkormányzata
6351 Bátya, Kossuth L. u. 20.
TELEPÜLÉSI LAKHATÁSI TÁMOGATÁS KÉRELEM
Kérelmező adatai:
Név: ..............................................................................................................................................
Születési név:................................................................................................................................
Születési hely: ................................................... idő: ...................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................
Családi állapot: nőtlen, hajadon, elvált, özvegy, élettárs ( a megfelelő aláhúzandó)
Lakcíme: .......................................................................... telefonszáma: .....................................
Tartózkodási helye: ......................................................................................................................
TAJ szám: ........................................................................ állampolgársága: ................................
Kérelmező idegenrendészeti státusza ( nem magyar állampolgár esetében )
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
EU kék kártyával rendelkező
bevándorolt/letelepedett
menekült/oltalmazott/hontalan
A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élők száma: ……..fő.
Azok adatai (név, szül.hely,idő, családi kapcsolat):
Sorszám

név
(születési
neve)

születési
hely, idő

anyja neve

családi
kapcsolat
megnevezése

TAJ szám

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A lakásban tartózkodás jogcíme: ................................................................. ……………

A jövedelmek
típusai

Kérelmező
Háztartás tagjainak jövedelme (Ft)
jövedelme Ft) 1.
2.
3.

4.

Összesen

1. Munkaviszonyból,

2.

3.

4.

5.

6.

munkavégzésre/foglalkoztatásra
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és táppénz
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből
származó jövedelem.
Nyugellátás, megváltozott
munkaképességű személyek
ellátásai (például rokkantsági
ellátás, rehabilitációs ellátás),
korhatár előtti ellátás, szolgálati
járandóság, balettművészeti
életjáradék, átmeneti
bányászjáradék, időskorúak
járadéka, a nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
emeléséről szóló jogszabály
hatálya alá tartozó ellátás
A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások [különösen:
gyermekgondozási díj (GYED),
gyermekgondozást segítő ellátás
(GYES), gyermeknevelési
támogatás (GYET), családi
pótlék, gyermektartásdíj,
árvaellátás]
Önkormányzat, járási hivatal és
az állami foglalkoztatási szerv
által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátások
Egyéb jövedelem (különösen:
kapott tartás-, ösztöndíj,
értékpapírból származó
jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.)

7. Összes jövedelem
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ............................................................. Ft/hó.
Kérelem indokolása:
……………………………………………………………………………….………..…………
………………………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………...…………
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a kérelemben és a kérelem
mellékleteiben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a
kérelemben, mellékleteiben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján az önkormányzat a megyei
adóhatóság útján ellenőrizheti.
Bátya, ..................................................
……………………………………
az ellátást igénylő,
vagy törvényes képviselőjének aláírása

2. melléklet a 9/2021. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Bátya Község Önkormányzata
6351 Bátya, Kossuth L. u. 20.
TELEPÜLÉSI GYÓGYSZERTÁMOGATÁSI KÉRELEM
Kérelmező adatai:
Név: ..............................................................................................................................................
Születési név:................................................................................................................................
Születési hely: ................................................... idő: ...................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................
Családi állapot: nőtlen, hajadon, elvált, özvegy, élettárs ( a megfelelő aláhúzandó)
Lakcíme: .......................................................................... telefonszáma: .....................................
Tartózkodási helye: ......................................................................................................................
TAJ szám: ........................................................................ állampolgársága: ................................
Kérelmező idegenrendészeti státusza ( nem magyar állampolgár esetében )
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
EU kék kártyával rendelkező
bevándorolt/letelepedett
menekült/oltalmazott/hontalan
A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élők száma: ……..fő.
Azok adatai (név, szül.hely,idő, családi kapcsolat):
Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.

név
(születési
neve)

születési
hely, idő

anyja neve

családi
kapcsolat
megnevezése

TAJ szám

A jövedelmek
típusai

Kérelmező
Háztartás tagjainak jövedelme (Ft)
jövedelme Ft) 1.
2.
3.

4.

Összesen

1. Munkaviszonyból,

2.

3.

4.

5.

6.

munkavégzésre/foglalkoztatásra
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és táppénz
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből
származó jövedelem.
Nyugellátás, megváltozott
munkaképességű személyek
ellátásai (például rokkantsági
ellátás, rehabilitációs ellátás),
korhatár előtti ellátás, szolgálati
járandóság, balettművészeti
életjáradék, átmeneti
bányászjáradék, időskorúak
járadéka, a nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
emeléséről szóló jogszabály
hatálya alá tartozó ellátás
A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások [különösen:
gyermekgondozási díj (GYED),
gyermekgondozást segítő ellátás
(GYES), gyermeknevelési
támogatás (GYET), családi
pótlék, gyermektartásdíj,
árvaellátás]
Önkormányzat, járási hivatal és
az állami foglalkoztatási szerv
által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátások
Egyéb jövedelem (különösen:
kapott tartás-, ösztöndíj,
értékpapírból származó
jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.)

7. Összes jövedelem
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ............................................................. Ft/hó.
Kérelem indokolása:
……………………………………………………………………………….………..…………
………………………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………...…………
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a kérelemben és a kérelem
mellékleteiben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a
kérelemben, mellékleteiben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján az önkormányzat a megyei
adóhatóság útján ellenőrizheti.
Bátya, ..................................................
……………………………………
az ellátást igénylő,
vagy törvényes képviselőjének aláírása

3. melléklet a 9/2021. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Bátya Község Önkormányzata
6351 Bátya, Kossuth L. u. 20.
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSI KÉRELEM
Kérelmező adatai:
Név: ..............................................................................................................................................
Születési név:................................................................................................................................
Születési hely: ................................................... idő: ...................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................
Családi állapot: nőtlen, hajadon, elvált, özvegy, élettárs ( a megfelelő aláhúzandó)
Lakcíme: .......................................................................... telefonszáma: .....................................
Tartózkodási helye: ......................................................................................................................
TAJ szám: ........................................................................ állampolgársága: ................................
Kérelmező idegenrendészeti státusza ( nem magyar állampolgár esetében )
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
EU kék kártyával rendelkező
bevándorolt/letelepedett
menekült/oltalmazott/hontalan
Az igényelt rendkívüli települési támogatás fajtája:
eseti gyógyszertámogatás,
hozzátartozó eltemetéséhez támogatás
egyéb igazolással alátámasztott rendkívüli okból (pl: súlyos betegség)
létfenntartási gond indokkal
A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élők száma: ……..fő.
Azok adatai (név, szül.hely,idő, családi kapcsolat):
Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.

név
(születési
neve)

születési
hely, idő

anyja neve

családi
kapcsolat
megnevezése

TAJ szám

A jövedelmek
típusai

Kérelmező
Háztartás tagjainak jövedelme (Ft)
jövedelme Ft) 1.
2.
3.

4.

Összesen

1. Munkaviszonyból,

2.

3.

4.

5.

6.

munkavégzésre/foglalkoztatásra
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és táppénz
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből
származó jövedelem.
Nyugellátás, megváltozott
munkaképességű személyek
ellátásai (például rokkantsági
ellátás, rehabilitációs ellátás),
korhatár előtti ellátás, szolgálati
járandóság, balettművészeti
életjáradék, átmeneti
bányászjáradék, időskorúak
járadéka, a nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
emeléséről szóló jogszabály
hatálya alá tartozó ellátás
A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások [különösen:
gyermekgondozási díj (GYED),
gyermekgondozást segítő ellátás
(GYES), gyermeknevelési
támogatás (GYET), családi
pótlék, gyermektartásdíj,
árvaellátás]
Önkormányzat, járási hivatal és
az állami foglalkoztatási szerv
által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátások
Egyéb jövedelem (különösen:
kapott tartás-, ösztöndíj,
értékpapírból származó
jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.)

7. Összes jövedelem
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ............................................................. Ft/hó.
Kérelem indokolása:
……………………………………………………………………………….………..…………
………………………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………...…………
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a kérelemben és a kérelem
mellékleteiben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a
kérelemben, mellékleteiben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján az önkormányzat a megyei
adóhatóság útján ellenőrizheti.
Bátya, ..................................................
……………………………………
az ellátást igénylő,
vagy törvényes képviselőjének aláírása

4. melléklet a 9/2021. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Bátya Község Önkormányzata
6351 Bátya, Kossuth L. u. 20.
UTAZÁSI BÉRLETTÁMOGATÁS KÉRELEM
Kérelmező adatai:
Név: ..............................................................................................................................................
Születési név:................................................................................................................................
Születési hely: ................................................... idő: ...................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................
Családi állapot: nőtlen, hajadon, elvált, özvegy, élettárs ( a megfelelő aláhúzandó)
Lakcíme: .......................................................................... telefonszáma: .....................................
Tartózkodási helye: ......................................................................................................................
TAJ szám: ........................................................................ állampolgársága: ................................
Kérelmező idegenrendészeti státusza ( nem magyar állampolgár esetében )
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
EU kék kártyával rendelkező
bevándorolt/letelepedett
menekült/oltalmazott/hontalan
A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élők száma: ……..fő.
Azok adatai (név, szül.hely,idő, családi kapcsolat):
Sorszám

név
(születési
neve)

születési
hely, idő

anyja neve

családi
kapcsolat
megnevezése

TAJ szám

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bátya, ..................................................
……………………………………
az ellátást igénylő,
vagy törvényes képviselőjének aláírása
A kérelemhez mellékelni kell:
• tanulói jogviszony igazolását a Bátyai Általános Iskolában, vagy Bátyai Óvodában
• lakcímkártya bemutatása

