
 

 
1. számú függelék a    3/2015.(II.19.) önkormányzati rendelethez 

1.sz.függelék 

 

 

A települési temetési támogatás összege 19.000.-Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. számú függelék a    3/2015.(II.19.) önkormányzati rendelethez 

2.sz.függelék 

 

Étkezési térítési díjak 

 

óvodai étkezés 475.-Ft 

napközis étkezés 570.-Ft 

gyermek ebéd 360.-Ft 

alkalmazotti ebéd 620.-Ft 

vendég ebéd 800.-Ft 

ebéd házhoz szállítás 100.-Ft/nap 

szociális étkezés* hatályban 2016.IX.15-től 800.-Ft 
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(Hatályban: 2019.VI.01-től) 

3.sz. függelék a 3/2015.(II.19.) önk. rendelethez 
 

 

 

Nyugdíj (Ft) 

Nappali étkezési térítési díj  (Ft) 

1x-i étkezés 3x-i étkezés 

  

0-10000 0 0 

10001-29000 28 43 

29001-35000 56 85 

35001-39000 110 170 

39001-45000 165 255 

44001-49000 222 340 

49001-55000 277 425 

55001-59000 330 510 

59001-65000 385 595 

65001-69000 440 680 

69001-75000 495 765 

75001-79000 550 850 

79001-90000 600 900 

90001-100000 650 950 

100001- 705 1000 
 

 

Házi segítségnyújtás 

 

személyi gondozás  szociális segítés 

Nyugdíj (Ft) Ft/óra  Nyugdíj (Ft) Ft/óra 

0 - 35000 0  0 - 35000 0 

35001-55000 50  35001-55000 100 

55001-75000 100  55001-75000 170 

75001- 170  75001- 290 
 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

Nyugdíj összege Fizetendő személyi 

térítési díj 

(Ft/nap) 

0-39000 0  

39000 - 100 
 

 

Nappali ellátás 

 

Személyi térítési díj:  0 Ft/nap 

 

 

Mosás (eseti térítési díj) 

 

300 Ft / adag 
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1. számú melléklet a    3/2015.(II.19.) önkormányzati rendelethez 

KÉRELEM  TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS megállapítására 

1. Személyi adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1.Neve:........................................................................................................................... 

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

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

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): ............................................................................ 

1.1.5. Lakóhelye:  ……………………................................................................. 

település 

…………............................ ..utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház  

............. emelet, ajtó 

1.1.6. Tartózkodási helye:……………. .............................................................. település 

................................ utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ..... .......... 

emelet, ajtó 

 

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:………………………………. 

1.1.8. Állampolgársága: ...................................................................................................... 

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

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ...................................................................... 

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 
1.2.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 

1.2.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy 

1.2.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy 

1.2.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan. 

1.3. Kérelmező családjában élők száma: ............... fő. 

1.4. Kérelmező családjában élők személyi adatai: 

 A B C D 

 Név (születési név) Születési helye, 

ideje 

(év, hó, nap) 

Anyja neve Társadalombiztosít

ási Azonosító 

Jele 

1.     

2.     

3     

4     

5     
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2. Milyen célra kéri a települési támogatás kiutalását: 

 

2.1. Eseti települési temetési támogatás 

2.2. Eseti települési létfenntartási támogatás 

2.3. Települési gyermeknevelési támogatás 

2.4. Rendszeres települési létfenntartási támogatás 

2.5. Rendszeres települési gyógyszertámogatás 

2.6 Települési lakásfenntartási támogatás 

3. Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme 

forintban: 

 
 A. B. C. 

A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő további 

személyek 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból  

származó ebből: közfoglalkoztatásból származó 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve  

szellemi és más önálló tevékenységből származó 

      

3.            Táppénz, gyermekgondozási támogatások 

 

      

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális 

ellátások 
      

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított  

ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem 

 

      

7. Összes jövedelem 

 

      

Egy főre jutó jövedelem:…………………. 

Kérelem indokolása : ………………………………………………………………………… 

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………….. 

kérelmező aláírása 

4. Nyilatkozatok 
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4.1. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész 

aláhúzandó), 

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

4.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése 

alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel 

és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 

4.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során 

történő felhasználásához. 

4.4. Kijelentem, hogy a települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes 

egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz 

esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) 

 

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

 

 

……………………………………………………….. 

 

kérelmező aláírása 

 

  

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik. 
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2. számú melléklet a    3/2015.(II.19.) önkormányzati rendelethez 

 

N y i l a t k o z a t  

 

Alulírott ……………………………………………………………………..………...… (név) 

2233 Ecser, …………………………… utca …… szám alatti lakos büntetőjogi felelőségem 

tudatában kijelentem, hogy rendszeres havi jövedelemmel nem rendelkezem, bejelentett 

munkahelyem nincsen. 

Alkalmi munkát: végzek / nem végzek. (a megfelelő aláhúzandó)                                 

Ebből származó jövedelmem: ……………. Ft/hó  

Kelt: Ecser…………………………………………………. 

 …………………..………………….. 

 aláírás 
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3.számú melléklet a    3/2015.(II.19.) önkormányzati rendelethez 

KÉRELEM 

a Étkezés térítési díj megállapítására 

1. Személyi adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1.Neve:........................................................................................................................... 

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

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

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): ............................................................................ 

1.1.5. Lakóhelye: …………………….................................................................. 

település 

…………............................ ..utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház  

............. emelet, ajtó 

1.1.6. Tartózkodási helye:…………….. .............................................................. település 

................................ utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ..... .......... 

emelet, ajtó 

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:………………………………. 

1.1.8. Állampolgársága: ...................................................................................................... 

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

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ...................................................................... 

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 
1.2.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 

1.2.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy 

1.2.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy 

1.2.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan. 

1.3. Kérelmező családjában élők száma: ............... fő. 

1.4. Kérelmező családjában élők személyi adatai: 

 A B C D 

 Név (születési név) Születési helye, ideje 

(év, hó, nap) 

Anyja neve Társadalombiztosítási 

Azonosító Jele 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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2. Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: 
 A. B. C. 

A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő további 

személyek 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból 

 származó, ebből: közfoglalkoztatásból származó 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve 

 szellemi és más önálló tevékenységből származó 

      

3.            Táppénz, gyermekgondozási támogatások 

 

      

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres  

szociális ellátások 

      

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított  

ellátások 
      

6. Egyéb jövedelem 

 

      

7. Összes jövedelem 

 

      

Egy főre jutó jövedelem:……………………………………………….. 

3. Nyilatkozatok 

3.1. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész 

aláhúzandó), 

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

3.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése 

alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel 

és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 

3.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során 

történő felhasználásához. 

3.4. Kijelentem, hogy az étkezés térítési díj támogatás megállapítása iránti kérelmemnek 

teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges 

válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) 

 

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

 

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

 

 

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

kérelmező aláírása a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 
Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik. 
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4.számú melléklet a    3/2015.(II.19.) önkormányzati rendelethez 

I g a z o l ás 
Az étkeztetést igénybe vevő egészségi állapotáról 

Kérelmező neve:……………………………….………………………………………….. 

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

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

Születés helye, ideje (év, hó, nap): ...................................................................................... 

 

Lakóhelye: ............................................................................................................................ 

Tartózkodási helye:………………………………………………………………………… 

 

TAJ-száma:………………………………………………………. 

 

Önellátásra vonatkozó megállapítások (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

- Önellátásra képes 

- Önellátásra részben képes 

- Önellátásra segítséggel képes 

 

Szenved-e krónikus betegségben (ha igen, miben)……………………………………............... 

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

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

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

Fogyatékosság típusa (hallássérült, látássérült, mozgássérült, értelmi sérült) és mértéke: 

…………………………………………………………………………………………………

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

Szenved-e szenvedélybetegségben? 

…………………………………………………………………………………………………

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

Rendszeres orvosi ellenőrzés szükséges-e?  igen nem 

 

Háziorvos/szakorvos egyéb megjegyzései:……………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Kelt:………………………………….. 

 

 …………………………………………… 

 Háziorvos/szakorvos aláírása 
 

 


