
Csesznek község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete 

a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásának szabályozásáról 
Egységes Szerkezetben 

 

 

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 62.§ (2) bekezdésében és a 132. § 
(4) bekezdés a), d), g) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 

 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja 

 

1. § (1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 

szabályozza a pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a szociális ellátások igénybevételének 
helyi szabályait, rendelkezzék a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételének 
jogosultságáról, mértékéről, igénybevételük módjáról és térítési díjairól. 
(2) A Képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult családok 
életminőségén kíván javítani, egyidejűleg ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is 

tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban 
kereső tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni. 

 

 

2. A rendelet hatálya 

 

2. § (1) E rendeletet kell alkalmazni a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott Csesznek Község 
önkormányzat közigazgatási területén életvitelszerűen élő személyekre, valamint a 

(2) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.)  4. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott személyekre. 
 

 

 

3. Hatásköri szabályok 

 

3.§ (1) E rendeletben szabályozott ellátásokról a polgármester dönt a (2) bekezdésben foglaltak 
kivételével. 

        (2) A képviselő-testület dönt: 
a) szociális ösztöndíj, a Bursa Hungarica ösztöndíj, a tartósan betegek támogatása 
megállapításáról, 
b) az (1) bekezdésben megállapított ellátások során egyedi méltányosság 
gyakorlásáról 

 

 

4. Eljárási rendelkezések 
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4. § (1) Az ellátások iránti kérelmet a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatalnál vagy 
bármelyik kirendeltségén, ügyfélszolgálatán személyesen lehet benyújtani, vagy postai 

küldeményként feladni.  
 (2) Az ellátásokat a Közös Önkormányzati Hivatalnál ügyfélfogadási időben rendelkezésre álló, 
vagy a www.bakonyszentkiraly.hu honlapról letöltött formanyomtatványon is lehet kérelmezni. 
 
 5. § (1)  A pénzbeli és természetbeni ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezőnek a saját 
és családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól az erre a célra rendszeresített nyomtatványon 
nyilatkoznia kell. (1-2. melléklet) 
(2) A kérelemhez csatolni kell:  

a) a támogatást kérő jövedelméről szóló igazolást,  
b)  a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmeiről szóló igazolást,  
c) a család vagyoni helyzetéről szóló nyilatkozatot, 
d)  betegség, fogyatékosság, súlyos mozgáskorlátozottság, várandósság, gyógyszerköltség esetén 
orvosi igazolást, 
e) a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az 

oktatási intézmény adott félévi igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról, 
f) a gyermek és családja kapcsolattartásához a gyámhivatali határozatot, 
g)  álláskereső esetén az együttműködésről, az álláskereső ellátásról, vagy a regisztrálásról 
a munkaügyi központ illetékes kirendeltsége által kiadott előző havi igazolást, határozatot, 
vagy az aktív korú ellátásra való jogosultságot megállapító határozatot, 
h)  elemi kár esetén hatósági bizonyítványt és  
i) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás esetén a temetési költségek 
igazolására a kérelmező nevére a temetési szolgáltatást végző által kiállított számla eredeti 
példányát és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.  
j) gyermek születése esetén a születési anyakönyvi kivonat másolatát  

(3) Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban 

részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, képzelt apát megállapító 

határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról 
szóló okirat szolgálhat k)  
 (4) Az ellátások igénylése esetén a kérelmező köteles az elbíráláshoz szükséges adatokat az eljáró 
szerv rendelkezésére bocsátani, melynek valódisága környezettanulmány elkészítésével 
ellenőrizhető.   
(5) Nem kell környezettanulmányt készíteni, valamint az 6.§ és a 12. § szerinti ellenőrzést 
lefolytatni, ha a kérelmező életkörülményeit a hivatal már bármely ügyben egy éven belül vizsgálta, 
s nem feltételezhető azokban lényeges változás.  
(6) Amennyiben a környezettanulmány eredményeként vélelmezhető, hogy a kérelmező jövedelmi- 
és vagyoni helyzetére vonatkozóan valótlan adatot közölt, Szt. 10.§ (6)-(7) bekezdései szerint kell 
eljárni. 
 (7) Az e rendeletben meghatározott pénzbeli ellátások folyósítása kifizetése házipénztárból t at 

postai  utalni, az eseti pénzellátások házipénztárból is kifizethetők. 
 

 

5. A települési támogatás 

 

6. § A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. 
A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a 

rászorultságot egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani, hogy 

elősegítsék a család létfenntartási és lakhatási lehetőségeit. 
 

 

http://www.bakonyszentkiraly.hu/
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7. § (1) A települési támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is 
nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító 
határozatban rendelkezni kell.  
(2) A természetbeni szociális ellátás formái: étkezés, gondozási díj átvállalása, a gyermek 

tanulmányaival és a lakhatással összefüggő kiadások támogatása. 
(3) A települési támogatás folyósítása készpénzben, gyógyszer-, vásárlási utalvány formájában vagy 
a jogosult közvetlen költségeinek átvállalásával történhet. 
(4) A készpénzben megállapított települési támogatás felhasználásáról a jogosult az összeg 

felvételétől számított 30 napon belül elszámoltatható. 
 

 

II. fejezet 

6. A települési támogatás formái 
 

8. § Rendkívüli települési támogatás 

a) a létfenntartási gondok enyhítése; 
b) az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez történő hozzájárulás 

c) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás; 
d) a gyermek családban történő gondozás költségeihez történő hozzájárulás 

céljából nyújtható. 
 

8/A § (1) Egyéb települési támogatás: 
a) települési temetési támogatás, 

b) települési gyógyszertámogatás, 
c) települési születési támogatás,  

d) települési beiskolázási támogatás, 
e) szociális ösztöndíj, 
f) Bursa Hungarica ösztöndíj, 
g) tartósan betegek támogatása, 
h) idősek támogatása 

 

 

9. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő 
személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át és önmaga vagy családja 

létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, mert 
a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesése következett be vagy 

b) elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett vagy 

c) nyugdíj vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint folyósított ellátás kifizetése 
a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik vagy 

d) önhibáján kívül legfeljebb 2 havi közüzemi díjhátraléka, lakbérhátraléka halmozódott fel, melyet 

önerőből nem tud kiegyenlíteni vagy 

e) nagyobb összegű, váratlan vagy előre látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem tud 

kiegyenlíteni vagy 

f) gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való 

kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó 
kiadásai keletkeztek. 
 (2) A települési támogatás létfenntartási gondokkal küzdő személynek időszakosan vagy tartósan 
fennálló létfenntartási gondja enyhítésére, ismétlődően, tárgyévben a kérelem benyújtásától havonta 

és vásárlási utalvány formájában is nyújtható. 
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(3) A települési támogatást egy naptári évben egy háztartásban élő személyek részére legfeljebb 

négy alkalommal lehet megállapítani, melynek együttes összege a öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 100 %-át nem haladhatja meg. 
(4) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben évente legfeljebb egy alkalommal, kérelemre 
jövedelemhatárra való tekintet nélkül is megállapítható rendkívüli települési támogatás, melynek 
összege maximum egyszázezer forint lehet. 

 

 

 

10. § Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki 
álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként a munkahely 

keresés céljából nem működik együtt az arra kijelölt szervezettel. 

 

 

11. § (1) Települési támogatásként elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás 
nyújtható annak a személynek, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott feltéve ha: 

az eltemettető cseszneki lakóhellyel rendelkezik és az elhunyt személy Csesznek község 
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezett.  

 (2) A temetéshez nyújtott települési támogatás összege harmincezer forint. 

 (3) Az (1) bekezdés  iránti kéremet a haláleset anyakönyvezését követő 60 napon belül kell 
előterjeszteni, ezen határidő elmulasztása jogvesztő.    
 

12. §  Eseti települési támogatás évente maximum két alkalommal az egészségi állapot megőrzését 
jelentő szolgáltatások költségeihez történő részbeni hozzájárulás állapítható meg annak a 
személynek, aki 

     a) közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és 

     b) a rendszeresen szedett gyógyszer kiadás a jövedelme 15 %-át meghaladja, a családjában az 
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200 %-át, egyedülálló esetén a 250 %-át. 
 

13.§ (1) Gyermekszületéshez kapcsolódó költségek viseléséhez települési támogatásra jogosult a 

cseszneki állandó lakos szülő, ha a gyermek állandó lakóhelye is Csesznek. 

(2) Összege gyermekenként ötvenezer forint. 

 

14. § (1) Az önkormányzat a gyermek családban történő gondozásának költségeihez történő 
hozzájárulás érdekében az  

a) óvodások  és az 

b) általános iskola 1. és 2. osztályos tanulói részére tanévkezdési támogatást biztosít, 
feltéve, hogy a gyermek a tanév során a Kerekerdő Óvodába jár, illetve a  Békefi Antal Általános 
Iskola tanulója. 

(2) A támogatásra felhasználható keretet a képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetési 
rendeletében állapítja meg. 

 

14/A. § (1) A Képviselő-testület Bursa Hungarica ösztöndíjban részesítheti azt a szociálisan 
rászoruló cseszneki lakóhellyel rendelkező személyt, aki megfelel az adott évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer általános szerződési feltételeinek, feltéve, hogy az önkormányzat 
az adott évben csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez. 

(2) Szociálisan rászoruló az a pályázó, aki. 
a) félárva, vagy árva, 
b) a családjában az eltartottak száma három, vagy annál több, 
c) gyermeket nevel, 
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d) szülője, vagy gondviselője munkanélküli, 
e) olyan betegségben, vagy fogyatékosságban szenved, amely miatt emelt szintű családi 
pótlékban, vagy fogyatékossági támogatásban részesül, 
f) családjában olyan személy él, aki emelt szintű családi pótlékban, vagy fogyatékossági 
támogatásban részesül,  
g)  családjában olyan személy él, aki munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette 

h)  családjában az 1 főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
300 %-át nem haladja meg,  
i)  kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesül.” 

 

14/B. § (1) Szociális ösztöndíjban részesíthető az a 25 év alatti szociálisan rászoruló cseszneki 

lakóhellyel rendelkező személy, aki középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozaton 
első alapképzésben vesz részt, illetve ilyen irányú képzésre felvételt nyert, szociálisan hátrányos 
helyzetű és Bursa Hungarica ösztöndíjban nem részesül. 
 (2) A szociális rászorultság a 14/A. § (2) bekezdése szerinti vizsgálandó. 
 

14/C. §. (1) Települési támogatás nyújtható annak a tartósan beteg cseszneki lakóhellyel rendelkező 

személynek, aki tartós betegségben szenved és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén a 
300 %-át. 
(2) A támogatás megállapításának feltétele a tartós betegség tényét alátámasztó orvosi 
dokumentáció. 

(3) A támogatást legfeljebb 6 hónapra, havonta maximum tizenötezer forint összegben lehet 

megállapítani.” 

 

14/D.§ Idősek támogatása címen települési támogatás adható hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül 

évente egy alkalommal a  60 év feletti cseszneki lakóhellyel rendelkező személyek részére az 
idősek napja, vagy a karácsony ünnepek előtt. 
(2) A támogatásra felhasználható keretet a képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetési 
rendeletében állapítja meg. 
 

 

III. Fejezet 

7. Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások 

 

15. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi formái: 
a) szociális étkeztetés  
b) házi segítségnyújtás 

c) gyermekjóléti szolgálat 

d) szünidei gyermekétkeztetés 

e) otthoni szakápolás  

 

 

16. § (1) Szociális étkeztetés keretében az önkormányzat tartósan vagy átmenetileg napi egyszeri 
meleg étkezést (ebéd) biztosít a szociálisan rászorultaknak. 

(2) Szociálisan rászorultnak tekinthető az a személy, aki 
a) a nyugdíjkorhatárt elérte vagy azt meghaladta, illetve rokkantnyugdíjas , 
b) egészségi állapota miatt nem képes az (1) bekezdés szerinti étkezéséről gondoskodni, vagy 

c) az Szt. 62.§ (1) bekezdés c)-e) pontja szerinti személy feltéve, hogy a kérelmező jövedelme 
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át. 
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 (3) A szociális helyzet miatti rászorultságot nyugdíjszelvénnyel vagy jövedelemigazolással és 

környezettanulmánnyal, a b) és c) pont szerinti rászorultságot háziorvosi vagy szakorvosi 

igazolással kell alátámasztani.  
(4) Az étkeztetés történhet  
a)  a helyi óvodában helyben történő fogyasztással, 
b) házhoz szállítással vagy  

c) a jogosult általi elvitellel. 
 (5) A térítési díjat a képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg az Szt. 116. § (3) bekezdés 

figyelembevételével az igénybevevő jövedelmétől függő mértékben. 
 (6) Az étkezés bármely okból történő lemondását legkésőbb a tárgynap 0800 óráig a konyha 

vezetőjénél lehet megtenni. 
 

17. § (1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról az időskorú, 
valamint az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására 
saját erőből nem képesek és tartásra kötelezhető hozzátartozójuk nem tud gondoskodni róluk. 

 (2)  Házi segítségnyújtás az egyéni szükséglet szerinti gondozást foglalja magában. 
(3) A házi segítségnyújtásra való jogosultságot a háziorvos írásbeli javaslata, az előgondozás és a 

gondozási szükséglet, valamint a kérelmező által becsatolt jövedelemigazolás figyelembevételével a 
polgármester állapítja meg. 

(4) Az ellátásért fizetendő térítési díjat a képviselő-testület külön rendeletben határozza meg. 
 

 

 

8. Gyermekjóléti szolgálat 
 

18.§ A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a FIX-PONT Önkormányzati Társulás útján 
nyújtja. 
 

18/A. § (1) Az önkormányzat a gyermekétkeztetést az óvodás, általános iskolás és középiskolás 
gyermekek részére a Kerekerdő Óvoda intézmény (8430 Bakonyszentkirály, Vár út 6.) konyháján 
biztosítja. 
(2) Az étkezés igénybevétele előzetes igényfelmérés alapján történik.  
(3) Az önkormányzat a gyermekétkeztetést, az ingyenes és kedvezményes intézményi 
gyermekétkeztetést, valamint a szünidei gyermekétkeztetést a 18/A § (1) szerint biztosítja a konyha 

étkezőjében helyben történő fogyasztással vagy a jogosult általi elvitellel. 

 

18/B. § (1) Az önkormányzat a településen élők részére jövedelemre tekintet nélkül az egészségi 
állapotának javítása érdekében otthoni szakápolás keretében fizioterápia szolgáltatás 
igénybevételére biztosít lehetőséget. 
(2) A szakápolás igénybevételére orvosi elrendelés alapján kerülhet sor.  
 (3) Az otthon szakápolást az önkormányzat a „H & V fit” Kereskedelmi és Szolgáltató Bt útján 
biztosítja. 
 

 

9. Hatályba léptető rendelkezések 

 

19. § (1) Jelen rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.  
(2) Hatályát veszti a Csesznek község Önkormányzata Képviselő-testületének  
a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásának szabályozásáról szóló 14/2013. (XII.19.) 

önkormányzati rendelete  
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      Trieblné Stanka Éva Renáta                                                Feketéné Esztergályos Hilda 

    polgármester            jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

Kihirdetve: 2015. február 28. 
           

      

Feketéné Esztergályos Hilda 

              jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet a 4/2017. (V. 1.) önkormányzati rendelethez 

1.  melléklet  a 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelethez 

1.  

2.  
 

Települési támogatás iránti kérelem 
 

 

o rendkívüli települési támogatás 

 

o egyéb települési támogatás * 

 

 megállapítását kérem. * (a támogatás fajtájának kiválasztásához a körbe x-t tegyen) 

              

Igénylő neve: …………………………………………………………………………………..  
            születési neve: ………………………………………………………………………… 

 

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

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

Születési helye: …………………………………. ideje: ………………………………………  
 

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

Állampolgársága : magyar  
bevándorlási engedéllyel rendelkező menekültként elismert  
letelepedési engedéllyel rendelkező (a megfelelőt kérjük aláhúzni)  

 

TAJ száma: ……………………… 

 

A megállapított ellátást:  postai címre kéri: ………..……………………………  
                                        házipénztárból veszi fel (a megfelelőt kérjük aláhúzni) 
 

Telefonszáma : ……………….…………………  

 

Kérelem indoka: ……………………………………………………………………………..  

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

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

 

 

 

 



 

 

KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN ÉLŐK ADATAI 

 Név, születési név  Rokoni kapcsolat 

 

Születési hely, év, hó, nap  Anyja neve 

  

 

 

      

  

 

 

      

  

 

 

      

  

 

 

      

  

 

 

      

Család: egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók 
közössége. 

 

II. Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi jövedelme 
forintban: 

 A jövedelem típusa  Kérelmező 
jövedelme 

 Házastársa  
(élettársa) 
jövedelme 

Közeli hozzátartozók jövedelme 

 1. Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból származó 

            

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

            

 3. Alkalmi munkavégzésből származó 

 

            

 4. Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások (GYÁS, GYED, GYES, 
családi pótlék, gyermektartásdíj stb.) 

            

 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 

            

 6. Önkormányzat és munkaügyi 
szervek által folyósított ellátások 

(pl. rendszeres szociális segély, ápolási 
díj, álláskeresési ellátások) 

            

 7. Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, 
végkielégítés, ingó és ingatlan 
értékesítéséből, bérbeadásból származó)  
az előző sorokban nem feltüntetett 
jövedelem 

            

 8. Összes jövedelem              



(1+2+3+4+5+6+7) 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ………………….Ft/hó. 

III. Vagyonnyilatkozat  

A kérelmező és a család 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 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: 
....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... 
m

2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

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 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: 
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: 
........... m

2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

B)  Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű: 

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 

szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus 
..................... rendszám 

szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ................................................................. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közöltek a valóságnak 
megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban 
történő felhasználásához, kezeléséhez.  
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján az önkormányzat az 
illetékes NAV útján ellenőrizheti, illetve ugyanezen törvény 34. § (3) bekezdése alapján adatot 
kérhet az ingatlanügyi hatóságtól.  
 

……………………,  …….. év …………….. hó ……… nap  



    

                                                                                      …………………………………..  
                                                                                               a kérelmező aláírása  



  

 KITÖLTÉSI UTASÍTÁS  
1. Lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhelyet, illetve tartózkodási helyet kell feltüntetni.  
2. Közeli hozzátartozók:  
     a) a házastárs, az élettárs,  

 b) 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 
vérszerinti, örökbefogadott, ill. nevelt gyermek; 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 18. életévet be nem 
töltött gyermek vonatkozásában a vérszerinti és az örökbe fogadó szülő, ill. a szülő házastársa vagy élettársa.  

        3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni.  
 4. Az 1. 4. 5. és 6. jövedelemtípusba tartozó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét 

kell szerepeltetni. (A táppénzt akkor lehet figyelembe venni, ha a keresőképtelenség a 30 napot meghaladja. Ha 
nem  haladja meg, akkor a táppénzes állományba kerülést megelőző hónapra járó munkabért kell figyelembe 
venni.)  

5. A 3. jövedelemtípus esetén csatolandó a megelőző 3 hónapra vonatkozóan az alkalmi munkavállalói könyv  
   (másolat), és/vagy a saját nyilatkozat a jövedelem összegéről, továbbá az állami foglalkoztatási szerv igazolása 
arról, hogy az állami foglalkozatási szervvel együttműködik, annak nyilvántartásában regisztrált álláskeresőként 
szerepel.  

6. A 2. és 7. jövedelemtípusba tartozó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 
12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell szerepeltetni, kivéve a 7. jövedelemtípusba tartozó 
ösztöndíjat.  
    Az ösztöndíj esetében a megelőző hónapban folyósított ellátást kell szerepeltetni.  
7. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak 
fénymásolatát,  (pl. munkáltatói igazolás, postai igazoló szelvény, bankszámla kivonat, NAV igazolás, szerződés, 
stb.) a  jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. Jövedelemmel nem rendelkező esetén csatolni kell az állami 
foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy az állami foglalkozatási szervvel együttműködik, annak 
nyilvántartásában regisztrált  álláskeresőként szerepel.  

8. Az önkormányzat által folyósított ellátásról (pl. méltányossági ápolási díj, rendszeres szociális segély) nem kell 
csatolni az igazolást.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


