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Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
    10/2012. (VI.28.) számú önkormányzati rendelete  

a szociális ellátásokról  
 
Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése 
alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) 
bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b.) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdés d) 
pontjában, 37/A. § (3) bekezdésében, 45. § (1)-(2) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 48. § (4) 
bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 92. § (2) bekezdés f) pontjában, 
132. § (4) bekezdés a)-, c), e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990 évi LXV törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a 
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2006.(III.29.) számú 
önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdése, valamint a rendelet 2. számú melléklete alapján az 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, valamint Oktatási és Szociális bizottság véleményének kikérésével 
- a következőket rendeli el: 
 

I. fejezet 
Egyes ellátásokra vonatkozó közös szabályok 

 
1. Általános rendelkezések 

 
1. § (1) A szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmet e rendelet 1.-3. számú melléklete 
szerinti formanyomtatványon terjesztheti elő a kérelmező vagy törvényes képviselője a 
Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán. 
 
(2) Amennyiben a kérelmező jövedelme vitatatható, úgy a vélelmezett jövedelem a család vagy a 
háztartás által lakott lakás és a tulajdonában álló vagyontárgyak 1 főre jutó együttes havi fenntartási 
költségének háromszorosa. 
 

2. A támogatások kifizetése és folyósítása 
 

2. § (1) A pénzbeli szociális ellátások a – kérelmező választásának megfelelően - házipénztárból, 
postai úton, illetőleg folyószámlára történő átutalással fizethetők ki. 
 
(2) A támogatás kifizetésének, folyósításának módjáról a határozatban rendelkezni kell. 
 

3. A jogosulatlanul igénybevett ellátás visszatérítése 
 
3. § (1) Ha a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a 
megtérítés összegét, illetve pénzegyenérték és a kamat összegét méltányosságból elengedheti, 
csökkentheti, vagy részletekben fizettetheti meg, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja 
meg.  
 
(2) Részletfizetés engedélyezése esetén a részletfizetés időtartama nem lehet hosszabb, mint az 
ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama. 
 

4. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása 
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4. § (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság és a normatív lakásfenntartási támogatásra való 
jogosultság egyéb feltételeként a kérelmező köteles az udvart, kertet tisztán tartani az alábbiak 
szerint: 
a) a lakóházhoz tartozó udvar, kert rendben tartására, különös tekintettel az esetlegesen ott található 
gyom, szemét és lom eltávolítására, 
b) belterületi kérelmező köteles a hulladék gyűjtésére alkalmas szeméttároló edényt elhelyezni, 
rendeltetésszerűen használni, 
c) köteles gondoskodni az ingatlan rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítéséről, 
d) köteles az állattartás vonatkozó szabályokat betartani 
e) a lakás, lakóház rendeltetésszerű használata keretében: 
ea) a lakás folyamatos tisztán tartására, takarítására, 
eb) árnyékszék rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése, 
f) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használatára, művelésére,  
g) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak) a járda melletti 
zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetében belüli 
területének a gondozására, tisztán tartására, szemét- és gyommentesítésére, télen a hó- és síkosság 
mentesítésére, 
 
(2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását 
követően is fenntartani. 
 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek betartását legalább évente egyszer a Polgármesteri 
Hivatal 
a) Hatósági Osztály vezetője, 
b) szociális igazgatási ügyintéző ellenőrzi. 
 

II. FEJEZET 
Pénzbeli és természetbeli szociális ellátások 

 
1. Az ellátások formái  

 
5. § (1) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére pénzbeli és természetbeli ellátást nyújtó 
ellátásként az alábbi ellátási formákat biztosítja: 

a) Aktív korúak ellátása 
b) Átmeneti segély 
c) Temetési segély 
d) köztemetés 
e) közgyógyellátás 

 
2. A rendszeres szociális segélyben részesülő személyekre vonatkozó szabályok 

 
6. § (1) Az az aktív korú személy, aki rendszeres szociális segélyre jogosult, a segély 
megállapításának és folyósításának feltételeként köteles e rendelet (2) bekezdésében meghatározott 
együttműködési kötelezettséget teljesíteni. 
 
(2) Az együttműködés keretében köteles: 

a) A Polgármesteri Hivatallal, valamint a Felső-Kiskunsági és Duna-melléki Többcélú 
Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézménye Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatával (továbbiakban: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) 
együttműködni. 
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b) A rendszeres szociális segély megállapításáról rendelkező határozat kézhezvételétől 
számított 15 munkanapon belül – nyilvántartásba vétel céljából – a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatnál megjelenni. 

c) A segély folyósításának időtartama alatt három havonta, egy alkalommal az előírt napon és 
időpontban a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál megjelenni és a számára felajánlott 
családgondozást igénybe venni, továbbá a beilleszkedést segítő programokon megjelenni. 

d) A távollét okát hitelt érdemlően igazolni. 
e) A beilleszkedést segítő program kidolgozásában a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálattal együttműködni, a program sikeres végrehajtása érdekében mindent megtenni. 
f) Felülvizsgálat során a Polgármesteri Hivatal munkatársával együttműködni. 

 
(3) Az aktív korú személlyel történő együttműködés keretében a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat feladatai: 

a) A rendszeres szociális segélyben részesülő személyek nyilvántartásba vétele, valamint a 
nyilvántartásba vétel céljából meg nem jelenő személyek esetén a mulasztás okának 
kivizsgálása. 

b) A szociális munka eszközeivel a szociális helyzet, mentális állapot felmérése és a segítő 
kapcsolat kialakítása. 

c) A nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a támogatásban részesülő személlyel 
írásban megállapodást kötése, ennek keretében kétoldalú együttműködés kialakítása és az 
egyénre szabott segítő kapcsolat kidolgozása / beilleszkedést segítő program/. 

d) Folyamatosan kapcsolatot tartás az ügyféllel és legalább havonta személyes találkozás útján 
figyelemmel kell kísérni a beilleszkedést elősegítő programban foglaltak betartását. 

e) Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek gondozása, számukra beilleszkedést segítő 
programok szervezése. 

f) A beilleszkedést segítő program teljesülésének figyelemmel kísérése, majd a program 
megvalósításának évente történő értékelése. 

g) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén 15 napon belül értesíti a jegyzőt. 
h) A kapcsolatról esetnaplót vezet. 

 
(4) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által – az aktív korúak számára – szervezett 
beilleszkedést segítő program típusai: 

a) Tanácsadás (jogi, munkaügyi, pszichológiai) 
b) képességfejlesztő és életmódformáló foglalkozások  
c) egészségi állapot és munkaképesség javítását célzó programok 
d) alkalmi munkavállalást segítő programok 

 
(5) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a támogatásban részesülő személy 

a) Kijelölt időpontban a Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálatnál a regisztrációra nem 
jelenik meg, és  távollétének okát hitelt érdemlően nem igazolja. 

b) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal nem működik együtt. 
c) A beilleszkedést segítő program megvalósítását akadályozza, a beilleszkedés programra a 

jelzett időpontban nem jelenik meg és távolmaradását nem igazolja, valamint a program 
időszakában igazolatlanul távol marad. 

d) A Polgármesteri Hivatal munkatársával a felülvizsgálat során nem működik együtt. 
 
 

3. Átmeneti segély 
 
7. § (1) A polgármester átmeneti segélyben részesítheti azt a személyt, akinek a családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 
egyedül élő esetén annak 150 %-át. 
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(2) Átmeneti segély adható alkalmanként vagy havi rendszerességgel. Az alkalmanként adott 
átmeneti segély összege 2.000 Ft-nál kevesebb nem lehet. A havi rendszerességgel adott átmeneti 
segélyt legalább 3, legfeljebb 12 hónapra kell megállapítani. A havi rendszerességgel adott átmeneti 
segély összege minimum 2.000 Ft, maximum 5.000 Ft. lehet. 
 
(3) Elemi kár esetén a polgármester méltányosságból akkor is megállapíthat átmeneti segélyt, ha a 
kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem a (1) bekezdésben meghatározott 
jövedelmet meghaladja.  
 

4. Temetési segély 
 
 
8. § (1) A polgármester temetési segélyben részesítheti azt a személy, akinek családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül 
élő esetén annak 250 %-át nem haladja meg.  
 
(2) A temetési segély összege  

a) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedül élő esetén annak 150 %-át, a 
helyben szokásos legolcsóbb temetés 20%-a 

b) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át, a 
helyben szokásos legolcsóbb temetés 16 %-a 

c) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 250 %-át, a 
helyben szokásos legolcsóbb temetés 10 %-a 

 
(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege: 150.000 Ft. 
 
(4) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet 
előterjeszteni. 
 
(5) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező nevére kiállított számlát, valamint a saját és a vele közös 
háztartásában élő közeli hozzátartozók jövedelmére vonatkozó igazolásokat, valamint a halotti 
anyakönyvi kivonatot. 
 

5. Köztemetés 
 
9. § (1) Az önkormányzat a köztemetés megtérítési kötelezettség alól 50%-ban mentesíti azt az 
eltemettetésre köteles személyt 

a) akinek családjában fogyatékos személy él 
b) aki 3 vagy több kiskorú eltartásáról gondoskodik. 

 
6. Közgyógyellátás 

 
 
10. § Közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító 
ellátásának az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a 10 %-át meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő 
esetén annak 250 %-át.  
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IV. FEJEZET 
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 
1. Az ellátások formái  

 
11. § (1) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásként az alábbi ellátási formákat biztosítja: 

f) étkeztetés 
g) házi segítségnyújtás 
h) családsegítés 
i) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
j) nappali ellátás (idősek klubja) 

 
(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az önkormányzat a Felső-Kiskunsági és 
Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézménye útján 
biztosítja. 
 

2. Az ellátás igénybevétele 
 
12. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások, azok igénybevételére és a fizetendő térítési 
díjak vonatkozásában a rendeletalkotásra felhatalmazott önkormányzat Kunszentmiklós Város 
Önkormányzata (székhelye: Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.) 
 
(2) Az étkezésért fizetendő személyi térítési díja 50%-át kell megfizetni annak, aki egyedül él, és 
havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg. 
 
(3) Nappali ellátás esetén az idősek klubjában való tartózkodásért nem kell fizetni. 
 
 

V. Fejezet 
Szociálipolitikai kerekasztal 

 
 
13. § (1) Dunavecse Város Önkormányzata Szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre az alábbi 
személyek részvételével: 
a) Dunavecse Város Polgármestere, 
b) Szociális és Oktatási Bizottság Elnöke, 
c) Polgármesteri Hivatal aljegyzője, 
d) Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézői, 
e) FKDT TKT Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény vezetője, 
f) Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum és Bölcsőde vezetője 
g) Mozgáskorlátozottak Dunavecse-i Egyesülete által delegált személy, 
h) a településen működő egyházi közösség képviselői. 
 
(2) A Szociálpolitikai kerekasztal szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egy 
alkalommal tart ülést. 
 
(3) A Szociálpolitikai kerekasztal működtetéséért a szociális ügyintéző felelős. 
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VI. Záró rendelkezések 
 
 
14. § (1) Ezen rendelet 2012. július 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést 
követően beadott kérelmek elbírálása esetén kell alkalmazni. 
 
(2) Hatályát veszti: 
a) a szociális ellátásokról szóló 16/2010.(VIII.25) önkormányzati rendelete, valamint  
b) az ezt módosító 10/2011.(III.31) számú önkormányzati rendelet és  
c) a 18/2011. (IX.01.) számú önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 

Vörös Sándor     Nagy Erzsébet 
 Polgármester          aljegyző 
 
 
 
 
 
Záradék: 
A fenti szöveget a képviselő-testület 2012. június 27-i ülésén tárgyalta, önkormányzati rendeletté 
emelte. A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján történő kifüggesztéssel 2012. 
június 28-án. 
 
 
 
 
       Nagy Erzsébet 
                                                                                        aljegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

1. számú melléklet a10/2012(VI.28.) rendelethez 

 
K É R E L E M 

átmeneti segély megállapításához 
 

I. Személyi adatok: 
 
Név: ……………………………………………………………………………………………. 

Leánykori név: ………………………………………………………………………………. 

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

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

TAJ száma:…………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

 
1.) Az igénylővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: …………….fő. 
 
Közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, a 20 fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a 23 
évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint 
tanulmányokat folytató; a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási 
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vérszerinti, örökbefogadott, illetve nevelt 
gyermek; korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, 
beszéd- vagy más fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, a 18. életévét be 
nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő 
házastársa vagy élettársa. 
 
2.) Az 1.) pontban szereplő közeli hozzátartozók: 
 

1.) név: …………………………… szül. idő: …………… anyja neve: …………………… 

2.) név: …………………………… szül. idő: …………… anyja neve: ……………….…… 

3.) név: …………………………… szül. idő: …………… anyja neve: ……………….…… 

4.) név:  …………………………… szül. idő: …………… anyja neve: ……………….…… 

 
 
3.) A kérelem rövid indokolása: 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………
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II.  Jövedelmi adatok (Ft-ban) 

A kérelmező, valamint az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók havi jövedelme forintban: 

 

A jövedelem típusa Kérelme
ző  

Házast

árs / 

élettárs 

Közös háztartásban élő 

közeli hozzátartozók Összese
n 1 2 3 4 

1. Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból 
ebből:közfoglalkoztatásból 
származó 

       

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból, őstermelői, illetve 
szellemi és más önálló 
tevékenységből származó jöv. 

       

3. Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

       

4. . Nyugellátás , baleseti 
nyugellátás,  egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 

       

5. Önkormányzat és munkaügyi 
szervek által folyósított ellátások 

       

6. Egyéb jövedelem (pl.ösztöndíj, 
értékpapírból származó jöv., kis 
összegű kifizetések stb.) 

       

7. Összes jövedelem        
 
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem ………………….Ft/hó. 
 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Hozzájárulok, hogy a kérelemben feltüntetett adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű 
adatok nyilvánosságáról szóló mód. 1992. évi LXIII. tv-ben előírtaknak, az egészségügyi 
adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék, valamint a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. §-a szerinti nyilvántartásban 
kezeljék, és azokat a kérelem alapján lefolytatott szociális igazgatási eljárásban felhasználják. 
 Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. alapján az önkormányzat a megyei APEH útján ellenőrizheti. 
Nyilatkozom arról, hogy – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 29. §-ában foglalt, - az eljárás megindításáról szóló értesítés iránti igényemről 
lemondok.  
 
Dunavecse, _________ év ______________ hó ___ nap 
 
  
       ………………………………………….. 
                  kérelmező  aláírása  
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A kérelemhez csatolni kell:  
Kérelmező és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók: 

- Havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységbő 
származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmétről 
szól ó igazolás; a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó 
jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap 
alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolást 

- Kérelem indokolásának megfelelően igazolás pl.gyógyszertámogatás esetében 
gyógyszertár igazolása a gyógyszerköltségről, illetve háziorvos igazolása a 
gyógyszerszükségletről; napközi ellátás térítésdíj tartozáskor  igazolás az elmaradt 
összegről, rezsiköltség igazolás; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

2. számú melléklet a 10 //2012. (VI. 28.) rendelethez198 

KÉRELEM 
a közgyógyellátás megállapítására 

 

I. A kérelmező személyes adatai 
 
Neve:……………………………………………………………………………      
 
Születési neve:     ……………………………………………………………… 
 
Anyja neve:     …………………………………………………………………. 
 
Születési hely, év, hó, nap:     ………………………………………………….. 
 
Lakóhely:     …………………………………………………………………… 
 
Tartózkodási hely:     ………………………………………………………….. 
 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:     ……………………………………… 
 
Telefonszám (nem kötelező megadni):     ……………………………………… 

 

II. A megállapítás jogcímére és a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok 
Kérjük, a közgyógyellátás jogcímére vonatkozóan a megfelelő pontot [a), b) vagy 
c) pont] szíveskedjen bekarikázni! 
a)    Az alábbi ellátások valamelyikében részesülök; 
(Kérjük X-szel jelölje be, hogy melyik ellátásban részesül!) 
� egészségkárosodásra tekintettel nyújtott rendszeres szociális segély 
� hadigondozotti pénzellátás 
� nemzeti gondozotti pénzellátás 
� központi szociális segély 
� rokkantsági járadék 
� rokkantsági ellátás 
� magasabb összegű családi pótlék (akkor is, ha abban nem a kérelmező részesül, 

de azt a kérelmezőre tekintettel folyósítják). 
Jelölje aláhúzással, ha csatolta: 
– a nyugdíjfolyósító szerv igazolását vagy határozatát a 

hadigondozotti pénzellátás 
nemzeti gondozotti ellátás 
központi szociális segély 
rokkantsági járadék 
rokkantsági ellátás 

folyósításáról; 
– a családtámogatási igényt elbíráló szerv igazolását vagy határozatát a magasabb 

összegű családi pótlék folyósításáról. 
Ha Ön a fentiekben megjelölt ellátás folyósítását nem igazolta, a hivatal által 
adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető (a megjelölt ellátást folyósító) szerv 
megnevezése és címe, az ellátás folyósítási száma: 
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b)    A jogosultság megállapítását bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi 
intézményben lakó, átmeneti gondozott, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett 
kiskorú személyre tekintettel kérem; 

Jelölje aláhúzással, ha csatolta az intézményi elhelyezést vagy nevelésbe vételt 
igazoló iratot, ellenkező esetben adja meg a kiskorú személy 
gondozásba/nevelésbe vételét elrendelő gyámhivatal megnevezését és címét: 
     
     
c)    A jogosultság megállapítását jövedelmi helyzetemre és a magas 

gyógyszerköltségemre tekintettel kérem. 
(Ez esetben ki kell tölteni a III. pontban szereplő családtagokra vonatkozó 
adatokat, valamint a jövedelemnyilatkozatot!) 

 

III. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok 
 
a)    A kérelmező családi körülménye: 
 

� egyedülélő 
� nem egyedül élő 
 
b) A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai 

 
A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő. 

 

Közeli hozzátartozó neve 
(születési neve) 

Családi kapcsolat megnevezése Születési helye, év, hónap, nap Megjegyzés* 

        

        

        

        

        

 

 

 

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha 
– a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel 
még nem rendelkezik, 
– életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának 
fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően 
is fennállt. 

c) Jövedelmi adatok 
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c) Jövedelmi adatok 
 

A jövedelem típusa Kérelme
ző 

A családban élő közeli hozzátartozó 

1. Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból 
származó 

      

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó 

      

3. Táppénz, 
gyermekgondozási 
támogatások 

      

4. Nyugellátás és egyén 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

      

5. Önkormányzat és 
munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem       
7. Összes jövedelem       

 
A családban az egy főre jutó havi jövedelem (Ügyintéző töltö 
ki!)………………………. 
 
 

a)    A II/a) pont szerinti jogosultság esetén nyilatkozom arról, hogy krónikus 
betegségre tekintettel 
� kérem 
� nem kérem 
egyéni gyógyszerkeret megállapítását. (Kérjük X-szel jelölje be a megfelelő 
választ!) 
b)    A közgyógyellátási igazolvány átvételére vonatkozó nyilatkozat (kérjük X-

szel jelölje be a megfelelő választ!): 
� A közgyógyellátási igazolvány kézbesítését postai úton: 
     
     címre kérem. 
� A közgyógyellátási igazolványt 
     
fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervénél 
személyesen veszem át. 
c)    Kijelentem, hogy 
*– életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a 
megfelelő rész aláhúzandó), 
– a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és 

tartózkodási hellyel is rendelkezik. 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) 
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bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján útján – ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok a szociális igazgatási eljárás során 
történő felhasználásához, továbbá a közgyógyellátási nyilvántartásban szereplő 
adatoknak a közgyógyellátás információs rendszerében történő felhasználásához. 
 
 
Dátum: ................................................ 

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

 
 

.......................................................................... 
  kérelmező aláírása kérelmező házastársának/élettársának 
    aláírása 

TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ 
Jövedelmi adatok: 
Abban az esetben, ha a kérelmező a közgyógyellátást jövedelmi helyzetére és magas 
gyógyszerköltségére tekintettel kéri, a jogosultság megállapításához szükséges az egy 
családban élő közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata. 
Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 
Család: egy lakásban vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 
gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége. 
Közeli hozzátartozónak számít: 
– a házastárs, az élettárs; 
– a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe 
fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa; 
– az a vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, aki 
= húszévesnél fiatalabb, és önálló keresettel nem rendelkezik, 
= huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és nappali 
oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, 
= huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és felsőoktatási 
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, 
= korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, 
értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, 
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. 
A kérelem elbírálásához szükségesek a tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi 
állapotra vonatkozó igazolások. Amennyiben a tanulói, hallgatói jogviszony 
fennállását a kérelmező nem igazolja, úgy a hivatal adatszolgáltatás iránti kérelemmel 
a közoktatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt megkeresi. 
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, 
belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve 
a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá 
az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell 
fizetni. 
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem 
kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel 
csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi 
jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. 
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített 
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vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási 
járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és 
munkavállalói járulék. 
Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető 
a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő 
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági 
őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés 
értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított 
támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, 
továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg 
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 
 
Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési 
segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az 
adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a 
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára 
fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik 
havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a 
fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény 
alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, 
az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó 
háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi 
gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. A 
jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó 
havi jövedelemnek az a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó 
részét. 
 
A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az 
árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a 
jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. 
A havi jövedelem kiszámításakor 
– rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, 
– nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó 
jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap 
alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 
Jövedelem típusai: 
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: 
különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, 
bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi 
szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses 
szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá 
szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből 
származó jövedelem. 
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a 
bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a 
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gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített 
mellékszolgáltatást. 
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, 
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi 
pótlék, gyermektartásdíj. 
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi nyugdíj, 
özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; 
korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, átmeneti 
bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rokkantsági járadék, 
rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs 
után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék. 
5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az 
időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, 
álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított 
keresetpótló juttatás. 
7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli 
juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból 
származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog 
átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából 
származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem 
került feltüntetésre. 

A jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez 
mellékelni szükséges 
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3. számú melléklet a 10//2012. (VI. 28.) rendelethez198 

 
K É R E L E M 

 
 temetési segély megállapításához  

 
l. Személyi adatok: 

 
Név: 11111111111111111111111111111111111. 

Leánykori név: 111111111111111111111111111111. 

Születési hely, idő: 1111111111111111111111111111. 

Anyja neve: 1111111111111111111111111111111... 

TAJ száma: 111111111.. Családi állapot: 

111111111111111 

Állampolgársága: 11111111111111111111111111111 

Lakóhely címe: 111..11111111111111111111111111.. 

Tartózkodási helye: 111111111111111111111111111... 

Munkahelye: 1111111111111111111111111111111. 

 
1.) Az igénylővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: 11111.fő. 
 
Közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, a 20 fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a 23 évesnél fiatalabb, önálló 
keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a 25 évesnél fiatalabb, önálló 
keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vérszerinti, örökbefogadott, illetve 
nevelt gyermek; korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más 
fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér 
szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa. 

 
2.) Az 1.) pontban szereplő közeli hozzátartozók: 
 

1.) név: 11111111111 szül. idő: 11111 anyja neve: 

11111111 

2.) név: 11111111111 szül. idő: 11111 anyja neve: 

111111.11 

3.) név: 11111111111 szül. idő: 11111 anyja neve: 

111111.11 

4.) név:  11111111111 szül. idő: 11111 anyja neve: 

111111.11 

 
3.) Egyedülálló vagyok:    IGEN                           NEM 
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A kérelem rövid indokolása: 

 
1111111111111111111111111111111111111.. 
1111111111111111111111111111111111111.. 
1111111111111111111111111111111111111.. 
1111111111111111111111111111111111111.. 
1111111111111111111111111111111111111.. 
1111111111111111111111111111111111111.. 
1111111111111111111111111111111111111.. 
1111111111111111111111111111111111111.. 
1111111111111111111111111111111111111.. 
 

 

II.  Jövedelmi adatok (Ft-ban) 

A kérelmező, valamint az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók havi jövedelme forintban: 

A jövedelem típusa Kérelm
ező  

Házastárs 
/ élettárs 

Közös háztartásban élő 

közeli hozzátartozók 
Összesen 

1 2 3 4 

1. Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból 
ebből:közfoglalkoztatásból 
származó 

       

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból, őstermelői, illetve 
szellemi és más önálló 
tevékenységből származó jöv. 

       

3. Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

       

4. . Nyugellátás , baleseti 
nyugellátás,  egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 

       

5. Önkormányzat és munkaügyi 
szervek által folyósított ellátások 

       

6. Egyéb jövedelem (pl.ösztöndíj, 
értékpapírból származó jöv., kis 
összegű kifizetések stb.) 

       

7. Összes jövedelem        
 
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem 1111111.Ft/hó. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Hozzájárulok, hogy a kérelemben feltüntetett adatokat a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló mód. 1992. évi LXIII. tv-ben előírtaknak, az 
egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. §-a 
szerinti nyilvántartásban kezeljék, és azokat a kérelem alapján lefolytatott szociális 
igazgatási eljárásban felhasználják. 
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 Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. alapján az önkormányzat a megyei 
APEH útján ellenőrizheti. 
Nyilatkozom arról, hogy – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. §-ában foglalt, - az eljárás megindításáról szóló 
értesítés iránti igényemről lemondok.  
Dunavecse, _________ év ______________ hó ___ nap 
        
       1111111111111111.. 
                  kérelmező  aláírása 
 
       
 
A kérelemhez csatolni kell:  
Kérelmező és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók: 

- rendszeresen mérhető jövedelme esetén a kérelem beadását megelőző 1 havi 
nettó jövedelem igazolása, 

- egyéb nem rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a kérelem beadását 
megelőző 12 hónap 1 havi nettó átlagjövedelem igazolása, 

- vagyonnyilatkozatot 
- személyes nyilatkozatot 
- Temetési segély kérelem esetén temetési számlák és a halotti anyakönyvi 

kivonat (fénymásolatban) 

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni. 

5.1. Személyes adatok 
5.1.1. Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha 

élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. 
5.1.2. Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek számít: 
- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, 
- a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint 

tanulmányokat folytató, 
- a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali 

tagozatán tanulmányokat folytató, 
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 
25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. 

5.1.3. A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, 
örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolni 
kell. 

Amennyiben a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását a kérelmező nem igazolja, úgy a hivatal 
adatszolgáltatás iránti kérelemmel a közoktatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt 
megkeresi. 

5.2. Jövedelmi adatok 
5.2.1. Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy 

külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett 
bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, 
illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell 
fizetni. 

5.2.2. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a 
bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. 
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a 
fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási 
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás 
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és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-
nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 

5.2.3. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló 
törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a 
mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál 
(illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a 
bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a 
bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 

5.2.4. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az 
alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott 
pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára 
fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a 
szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, 
a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön 
törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az 
egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi 
ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az 
energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a 
közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét 
meghaladó részét. 

5.2.5. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a 
tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel 
azt folyósítják. 

5.2.6. A havi jövedelem kiszámításakor 
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, 
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem 

benyújtását megelőző tizenkét hónap 
alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 

5.2.7. Jövedelem típusai: 
5.2.7.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a 

munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi 
szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 
hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, 
továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó 
jövedelem. 

5.2.7.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből 
származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló 
tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés 
szerint teljesített mellékszolgáltatást. 

5.2.7.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, 
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, 
gyermektartásdíj. 

5.2.7.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői 
nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a 
balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász 
dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs 
ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék. 

5.2.7.5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak 
járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj, az 
adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési 
támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. 

5.2.7.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, 
nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó 
tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más 
ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem 
került feltüntetésre. 

5.2.8. A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy 
annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. 
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5.3. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok 
5.3.1. Egészségkárosodott az a személy, aki 
a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve egészségkárosodásának mértéke legalább 50%-

os, vagy 
b) vakok személyi járadékában részesül, vagy 
c) fogyatékossági támogatásban részesül. 
5.3.2. A kérelemhez 
- az 5.3.1. a) pontban meghatározott esetben mellékelni kell a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

szakértői bizottságának a munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről, illetve a legalább 50%-os 
mértékű egészségkárosodásáról készült érvényes és hatályos szakvéleményét, előzetes szakhatósági 
állásfoglalását vagy szakhatósági állásfoglalását; 

- az 5.3.1. b) és c) pontokban meghatározott esetekben pedig 
= vagy mellékelni kell a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolását arról, hogy a vak 

személy vakok személyi járadékában, a súlyosan fogyatékos személy pedig fogyatékossági támogatásban 
részesül, 

= vagy meg kell adni a folyósító szerv nevét és címét. 
5.3.3. Állástalan az a személy: 
a) akinek a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a 

továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, és álláskeresést ösztönző 
juttatásban, illetve képzési támogatásként keresetpótló juttatásban nem részesül, vagy 

b) akinek az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási 
időtartam lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az álláskeresési 
támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy 

c) aki az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelőző két évben a 
munkaügyi központtal, annak kirendeltségével, vagy 2009. január 1-jét megelőzően a lakó-, tartózkodási 
hely szerint illetékes települési önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttműködésre 
kijelölt szerv) legalább egy év időtartamban együttműködött, vagy 

d) akinek az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rokkantsági ellátás, 
rehabilitációs ellátás, a rehabilitációs járadék, az ideiglenes özvegyi nyugdíj, továbbá az árvaellátás 
megszűnése miatt az özvegyi nyugdíj folyósítását megszüntették, és közvetlenül a kérelem benyújtását 
megelőzően a munkaügyi központtal, illetve annak kirendeltségével vagy az együttműködésre kijelölt 
szervvel legalább három hónapig együttműködött, 

e) akinek az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelőzően fennálló aktív 
korúak ellátására való jogosultsága nem az együttműködési kötelezettség megszegése miatt szűnt meg, 
feltéve, hogy az aktív korúak ellátása megállapítását a kérelmező a korábbi jogosultság megszüntetésétől 
számított harminchat hónapon belül kérte. 

5.3.4. A kérelemhez vagy mellékelni kell az alábbi igazolások valamelyikét, vagy meg kell adni azon 
szerv nevét és címét, ahonnan az irat beszerezhető, így: 

- az 5.3.3.a) pontban meghatározott esetben: a munkaügyi központnak (kirendeltségének) az igazolása a 
munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély folyósítása időtartamának lejártáról, 
valamint arról, hogy a nem foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül. 

- az 5.3.3.b) pontban meghatározott esetben: a munkaügyi központ (kirendeltség) igazolása arról, hogy az 
álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak 
számáról, amelyeket az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni. 

- az 5.3.3.c) és d) pontokban meghatározott esetben: a munkaügyi központ (kirendeltség) vagy az 
együttműködésre kijelölt szerv igazolása a megelőző együttműködés teljesítéséről. 

- az 5.3.3.d) és e) pontokban meghatározott esetben: a korábban megállapított szociális ellátások 
megszüntetéséről szóló határozat vagy a folyósító szerv igazolása, ha a korábbi ellátásokat nem a kérelmező 
jelenlegi lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat folyósította. 

5.3.5. Minden esetben csatolni kell az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát, 
illetve az alapfokú vagy annál alacsonyabb végzettség esetében okirat hiányában az erről szóló nyilatkozatot. 

5.3.6. Amennyiben az igénylő 14. életévét be nem töltött, iskolában tanuló gyermekének a napközbeni 
ellátása nem biztosított, az intézmény erre vonatkozó igazolását is csatolni kell. 

5.3.7. A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is 
alá kell írniuk. Ha az ellátást kérő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes 
képviselője jogosult az aláírásra. 
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Vagyonnyilatkozat 

I. A kérelmező személyes adatai 

Neve: ............................................................................................................................................ 
Születési neve: .............................................................................................................................. 
Anyja neve: ................................................................................................................................. 
Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................... 
Lakóhely: ..................................................................................................................................... 
Tartózkodási hely: ....................................................................................................................... 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ......................................................................................... 

II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás 

valamennyi tagjának vagyona 

A. Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község 

................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés 
ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... 

város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: 
...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése 
(zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: 

...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, 
tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: 

........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, 
tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

II. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű: ' 
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus .................. 
rendszám 
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő 
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap   ………………………………………… 
 aláírás 

Megjegyzés: 
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Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a 
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a 
vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a 
vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. 
                 
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell 
feltüntetni.  
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 

 

 

Személyes nyilatkozat 
 

Alulírott 111111111111.11111111111111..1111 (név)  

Dunavecse,  11111111111111111111111111 szám alatti lakos a kérelem 

benyújtását megelőző egy havi jövedelmemről a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez büntetőjogi 

felelősségem tudatában az alábbiakat nyilatkozom: 

(A megfelelő rész aláhúzandó!) 

1.) Munkaviszonnyal nem rendelkezem. 

2.) Rendszeres pénzellátásban nem részesülök. 

3.) Alkalmi munkát végzek, melyből az utolsó  1 évben átlagosan  havi 1111111.. Ft 

jövedelmem származott. Alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkezem / nem rendelkezem. 

4.) Az utolsó egy hónapban semmilyen jövedelemmel nem rendelkeztem. 

Egyéb megjegyzés:   

111111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 

Hozzájárulok, hogy a kérelemben feltüntetett adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű 
adatok nyilvánosságáról szóló mód. 1992. évi LXIII. tv-ben előírtaknak, az egészségügyi 
adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék, valamint a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. §-a szerinti nyilvántartásban 
kezeljék, és azokat a kérelem alapján lefolytatott szociális igazgatási eljárásban felhasználják. 
 Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. alapján az önkormányzat a megyei APEH útján ellenőrizheti. 
 
Nyilatkozom arról, hogy – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 29. §-ában foglalt, - az eljárás megindításáról szóló értesítés iránti igényemről 
lemondok.  
 
 
Dunavecse, 111 év  111111hó  1.. nap 
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111111111111.. 
 
         aláírás 
 


