Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2008. (VII. 25.) rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

(módosításokkal egységes szerkezetben)

Rendelet száma:
4/2008. (VII. 25.)
Rendelet kihirdetésének napja:
2008. július 25.
Rendelet hatályba lépésének napja: 2008. augusztus 1.

Csehbánya Község önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában,
32. § (1) b) pontjában és (3) bekezdésében, 43/B. § (1) bekezdésében és 45.§ (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján a szociális igazgatás és szociális ellátás átfogó szabályozásáról, az
ellátási formák meghatározásáról, a jogosultság feltételeinek megállapításáról, a szociális ellátás
intézményrendszeréről és az ellátások felhasználásának ellenőrzéséről a következő rendeletet
alkotja:
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Csehbánya Község Önkormányzatára, valamint Csehbánya Község
Önkormányzat közigazgatási területén élő, az Sztv. 3. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott
személyekre, valamint a hajléktalan személyekre.
A rendeletben szabályozott ellátási formák
2. §
(1) E rendeletben szabályozott ellátási formák a következők:
a) Pénzbeli ellátások:
aa) időskorúak járadéka,
ab) rendszeres szociális segély,
ac) lakásfenntartási támogatás,
ad) ápolási díj,
ae) átmeneti segély,
af) temetési segély,
ag) temetési támogatás.
b) Természetben nyújtott szociális ellátások:
ba) közgyógyellátás
bb) pénzbeli ellátás helyett természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható
ellátások:
1. átmeneti segély,
2. lakásfenntartási támogatás,
3. temetési segély.
4. szociális segély
c) Szociális alapszolgáltatások:

ca) étkeztetés,
cb) házi segítségnyújtás
cc) családsegítés,
cd) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
Döntésre jogosultak köre
3.§
Csehbánya község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörét a pénzbeli és természetbeni
ellátások tekintetében az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2007. (XII. 20.) sz. rendeletének III. melléklete alapján átruházott hatáskörben a polgármester
gyakorolja.
Értelmező rendelkezések
4.§
(1) A fogalmak tartalmára vonatkozóan az Sztv. 4. §-ában foglaltak az irányadók.
(2) A jövedelemszámításra az Sztv. 10.§-ában foglaltakat kell alkalmazni.
II. fejezet
ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
Az eljárás megindítása, az ügyintézés szabályai
5. §
(1) Az eljárás megindítása történhet:
a) az ügyfél kérelmére, amelyet
aa) írásban Csehbánya Község Önkormányzat címére kell eljuttatni, vagy
ab) szóban Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség hivatalában lehet előterjeszteni. A
szóbeli kérelemről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 39. §-a szerinti
jegyzőkönyvet kell felvenni.
b) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások kivételével – hivatalból.
(2) A kérelem elektronikus formában történő benyújtására nincs lehetőség.
(3) Az időskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre, az ápolási díjra, valamint a
közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelmet a mindenkor hatályos,
e tárgykörben kiadott kormányrendeletben meghatározott formanyomtatványon kell
benyújtani.

(4) Az eljárás hivatalból történő megindítására javaslatot tehet:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a települési képviselő,
a polgármester,
jegyző,
egészségügyi szerv,
oktatási szerv,
társadalmi szervezet.
6. §

(1) A szociális ellátások megállapítására vonatkozó kérelmet – amennyiben az szükséges –
környezettanulmány felvételével kell a hatáskörrel rendelkező szerv elé terjeszteni.
(2) Környezettanulmány készítése abban az esetben szükséges, ha a kérelem tartalmából és a
rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg minden kétséget kizáróan az ellátásra való
jogosultság.
(3) Hivatalból indult eljárások esetében a környezettanulmány felvételétől eltekinteni az (5)
bekezdésben foglalt kivétellel nem lehet.
(4) A környezettanulmány készítésére a Ket. helyszíni szemlére vonatkozó szabályait kell
megfelelően alkalmazni.
(5) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha a kérelmezőnél a tárgyévben már készült
környezettanulmány és körülményeiben lényeges változás nem feltételezhető.
(6) A kérelmező köteles együttműködni az eljáró szervvel szociális helyzetének feltárásában.
Együttműködés hiányában a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
(7) A szociális ellátás megállapítása iránti kérelemhez az ügyfélnek csatolnia kell a mindenkor
hatályos, e tárgykörben kiadott kormányrendeletben meghatározott igazolásokat,
nyilatkozatokat, iratokat, továbbá mindazokat a bizonyítékokat, amelyek az ügy elbírálásához
az ügyfél megítélése szerint elengedhetetlenül szükségesek, és az a Ket. 36. § (2) szerinti
nyilvántartásokból nem kérhető.
(8) A kérelemhez csatolni kell az 5. § (3) bekezdésében meghatározottakon kívül mindazokat a
bizonyítékokat, amelyeket jogszabály az egyes ellátások megállapításához kötelezően
csatolandó dokumentumként előír.
(9) A hivatalból indult eljárásoknál a (7) bekezdésben meghatározott, a kérelemhez csatolandó
iratokat az ügyféltől, az eljárás megindításától számított 8 napon belül kéri be a jegyző.

Adatkezelés
7.§
(1) A szociális ellátásokra vonatkozó adatkezelés és adatvédelem az Sztv. 18-24. §-ai szerint
illeti meg az igénylőket.
(2) A kérelmére indult eljárásban az érintett adatainak kezelésére a személyes adatok védelméről
szóló 1992. évi LXIII törvény 3. § (6) bekezdése az irányadó.
A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása
8. §
(1) A rendszeres pénzbeli ellátásokat, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig házipénztárból
készpénzben, banki átutalással, lakcímre vagy folyószámlára való átutalással kell kifizetni
jogosult részére.
(2) E rendelet 15. és 16. §-ai alapján megállapított támogatásokat a hatáskörrel rendelkező szerv
döntését követően 15 napon belül kell jogosult részére a házipénztárból kifizetni.

III. fejezet
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK
Időskorúak járadéka
9. §
(1) Az időskorúak járadékárnak megállapítására az Sztv. 32/B. - 32/D. §-ait kell megfelelően
alkalmazni.
Aktív korúak ellátása1
Rendszeres szociális segély
10. §
(1) A rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételeit, az ellátás összegét az Sztv.
37/B.-37/F.§-ai állapítják meg.
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(2) A nem foglalkoztatott személy részére megállapított rendszeres szociális segély
folyósításának feltétele, hogy Csehbánya Község Önkormányzatával és a Herend Környéki
Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával (továbbiakban: Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat) (8440 Herend, Kossuth u. 125.) együttműködjön.
(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködés keretében:
a) a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál az aktív korúak ellátására való
jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül
nyilvántartásba veteti magát,
b) írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó
beilleszkedést segítő programról
c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, köteles a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatot tartani, az általuk előírt időpontban megjelenni,
d) a szociális törvényben előírt kötelezettségeinek eleget tenni.
(4) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy amennyiben önhibáján kívül nem tesz
eleget kötelezettségének, az akadályoztatás megszűnését követő 5 napon belül azt igazolni
köteles és az akadály elhárulását követően köteles megkezdeni, illetve folytatni az
együttműködést.
(5) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai:
a) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban
megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás
okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat
alapján- a Szolgálatnál történő megjelenéskor- nyilvántartásba veszi,
b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítő
program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási
szabályairól,
c) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre
jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó
beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban
megállapodást köt.
d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és
legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést
segítő programban foglaltak betartását,
e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról,
és amennyiben szükséges- a rendszeres szociális segélyre jogosult bevonásávalmódosítja a programot, illetve az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a
beilleszkedést segítő program végrehajtásáról.
f) a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet.
g) az együttműködési kötelezettség elmulasztásától számított 15 napon belül írásban jelzi
a körjegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési
kötelezettségének nem tesz eleget,
(6) A körjegyző feladatai a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal való együttműködés
keretében:

a) a rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében (kivéve az
egészségkárosodottak) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító
határozatot megküldi a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak,
b) tájékoztatja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot
- az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetéséről
- a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek megszűnéséről,
- a rendszeres szociális segélyre jogosult személy, ha a települési
önkormányzattal kötött megállapodásban vállalja az álláskeresőként történő
nyilvántartásba vételét, az önkormányzattal kötött megállapodásról.
c) tájékoztatja a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Ajkai Kirendeltségét,
ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a települési önkormányzattal kötött
megállapodásban vállalja az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét.
(7) A beilleszkedést segítő program tartalmi elemei:
a) rendszeres kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervezettel,
b) a felajánlott, és a jogosult iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben
történő részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés
megszerzésére,
c) a jogosult számára felajánlott megfelelő munkalehetőség elfogadása,
d) az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként történő nyilvántartásba vételre, és az
elhelyezkedés érdekében az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködésre.
(8) Az együttműködési kötelezettségét megszegi az, aki:
a) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatban meghatározott
határidőben nem jelenik meg a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál,
b) a beilleszkedését segítő programban nem vesz részt,
c) az együttműködési felhívásra önhibáján kívül meg nem jelent személy az
akadályoztatásáról, a távolmaradásának okáról szóló igazolást az akadályoztatás
megszűnése napjától számított 5 napon belül nem mutatja be a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatnál,
d) a rendszeres szociális segély természetben történő folyósításához szükséges
nyilatkozatban valótlan adatokat közöl.
(9) Az együttműködési kötelezettség megszegésének tényét a Ket. előírásai szerinti
jegyzőkönyvben vagy hivatalos feljegyzésben kell rögzíteni.
(10) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a rendszeres szociális
segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama
alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési kötelezettségét neki
felróhatóan 2 éven belül ismételten megszegi.
10/A.§2
10/B.§3
10/C. §4
2, 3, 4 hatályon kívül helyezte Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2009. (IV. 30.) rendeletének
3. §-a

Lakásfenntartási támogatás
11. §
(1) A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására az Sztv. 38. § (1)–(8) bekezdéseiben
valamint 39. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
(1) A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítása a tárgyév során bármikor kérelmezhető.
12. §
(1) Az Sztv. 38. § (9) bekezdésére figyelemmel a képviselő-testület a normatív lakásfenntartási
támogatásra jogosult részére, a normatív lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként, helyi
lakásfenntartási támogatást nyújt.
(2) Helyi lakásfenntartási támogatásban részesíthető az a magánszemély, aki Csehbánya Község
Önkormányzat közigazgatási területén lakóhelyként vagy tartózkodási helyként bejelentett
lakással, nem lakás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, és életvitelszerűen abban
tartózkodik.
(3) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege az Sztv. 38. § (4) bekezdésében
elismert lakásnagyságot figyelembe véve 10 forint négyzetméterenként.
(4) A helyi lakásfenntartási támogatás összegét a normatív lakásfenntartási támogatás összegével
együtt a tárgyhót követő hó 5. napjáig havonta utólag kell folyósítani jogosult részére.
(5) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapítása a normatív lakásfenntartási támogatás
megállapítására vonatkozó kérelemmel egy időben kérelmezhető.
12/A. §
(1) A lakásfenntartási támogatás megállapítására vonatkozó kérelem e rendelet 1. számú
melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtható be, amelyhez csatolni kell e rendelet 2.
számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot. Az előzőeken túlmenően kérelmezőnek
csatolnia kell az általa lakott lakás nagyságát igazoló okiratot, amely lehet adásvételi
szerződés, eredeti tulajdoni-lap másolat, albérleti szerződés, vagy szívességi
lakáshasználatról szóló igazolás, amennyiben a lakás nagyságát tartalmazza.
(2) A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre a normatív lakásfenntartási támogatás
megállapításával egyidejűleg kell megállapítani.
(2) Jogosultat a havi rendszerességgel járó lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása
hónapjának első napjától illeti meg.
(3) Lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot – függetlenül a kérelem beadásának
időpontjától – kizárólag a már megállapított jogosultság lejártát követően lehet
megállapítani.

(4) A lakásfenntartási jogosultságot meg kell szüntetni,
a) ha a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn,
b) ha jogosult kiköltözött abból a lakásból, amelyre a támogatást kapja,
c) a jogosult kérelmére.
(6) A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(7) Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal
megosztott lakás lakrészeit.
Ápolási díj
13. §
(1) Ápolási díj állapítható meg az Sztv. 41. § (1) bekezdésén túl, annak az Sztv. 4. § (1) d) pontja
szerinti közeli hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását,
gondozását végzi. Az ápolási díjra való jogosultság megállapítása során az Sztv. 41-43. §aiban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátás tekintetében a jogosultság megállapítása
szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összege, egyedülálló esetén annak 150%-a.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátás tekintetében nem állapítható meg ápolási díj az
Sztv. 42. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl annak a személynek, aki az ápolt
tartását, gondozását tartási, öröklési vagy életjáradéki szerződésben vállalta.
(4) Az ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a.
(5) Meg kell szüntetni az ápolási díjra való jogosultságot az Sztv. 42.§ (1) és (2) bekezdései
szerinti esetekben.
(6) Az ápolást végző személy a kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha
a) nem gondoskodik az ápolt rendszeres étkezésének biztosításáról,
b) nem nyújt segítséget a tisztálkodási, öltözködési, illemhely használati igények
kielégítésében, nem gondoskodik a rendszeres tiszta ruhanemű biztosításáról,
c) nem gondoskodik az ápolt környezetének rendszeres takarításáról, tisztántartásáról.
(7) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő második
hónap utolsó napjával kell megszüntetni.
(8) Az ápolási díjra vonatkozó kérelem e rendelet 5. számú melléklete szerinti
formanyomtatványon nyújtható be, amelyhez csatolni kell e rendelet 6. számú melléklete
szerinti igazolást is.

Átmeneti segély
14. §
(1) A polgármester e rendelet 4. § (1) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben az Sztv. 45. § (1)
és (4) bekezdéseiben meghatározott esetekben átmeneti segélyt nyújt annak a személynek,
akinél az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét, egyedülálló esetén annak 150%-át nem haladja meg.
(2) Az átmeneti segély összege 1 000 forinttól 20 000 forintig terjedhet.
(3) Az átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön
formájában is nyújtható 50 000 forint összeghatárig. A kölcsönként folyósított átmeneti
segélyt legfeljebb 12 hónap alatt kell visszafizetni, de ennél rövidebb visszafizetési idő is
megállapítható, amelynek során figyelembe kell venni az átmeneti segélyben részesülő
szociális helyzetét, illetve a segély összegét.
(4) Az első törlesztő részlet visszafizetése az ellátás kifizetésének hónapját követő hónaptól
esedékes. A törlesztő részleteket minden hónap 5. napjáig, a hatáskörrel rendelkező
döntésének megfelelően, az önkormányzat házipénztárába vagy számlájára kell megfizetni.
(5) Az átmeneti segélyre vonatkozó kérelem e rendelet 1. számú melléklete szerinti
formanyomtatványon nyújtható be, melyhez csatolni kell e rendelet 2. számú melléklete
szerinti jövedelemnyilatkozatot is, valamint a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett adatok
valódiságának igazolására szolgáló iratot vagy annak másolatát, továbbá a létfenntartást
veszélyeztető többletkiadás igazolására szolgáló számla másolatát.
Temetési segély
15. §
(1) Az önkormányzat kérelemre az Sztv. 46. § (1) bekezdésében meghatározott temetési segélyt
állapíthat meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére,
hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési
költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A jogosultság
szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-a.
(2) A kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, valamint a kérelmező
vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított eredeti számlát.
(3) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-a.
(4) A temetési segély a jogosult választása szerint természetbeni ellátás formájában is nyújtható
a támogatás összegének közvetlenül a temetkezési szolgáltatónak történő utalással.

(5) A temetési segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, amelyre e rendelet 14. § (3)
bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az
összeghatár 100 000 forint.
(6) A temetési segélyre vonatkozó kérelem e rendelet 1. számú melléklete szerinti
formanyomtatványon nyújtható be, amelyhez csatolni kell e rendelet 2. számú melléklete
szerinti jövedelemnyilatkozatot is, valamint a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett adatok
valódiságának igazolására szolgáló iratot vagy annak másolatát.

IV. fejezet
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK
Köztemetés
16. §
(1) Az önkormányzat az Sztv-ben szabályozottak szerint gondoskodik a köztemetésről.
(2) Köztemetésként csak a helyben szokásos legolcsóbb temetés rendelhető el.
Közgyógyellátás
17. §
(1) A közgyógyellátás megállapítására az Sztv. 49-53. §-aiban foglalt rendelkezéseket kell
megfelelően alkalmazni.
(2) Méltányosságból megállapítható a közgyógyellátásra való jogosultság annak a személynek,
aki szociálisan rászorult és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása
veszélyeztetése nélkül nem képes viselni.
(3) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek egy főre számított havi családi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
egyedül élő esetén 200 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-át túllépi.
(4) A (3) bekezdésben foglalt jövedelmi határtól el lehet térni az egy főre jutó havi családi
jövedelem 20%-át meghaladó gyógyszerköltség esetében, amennyiben annak viselése
veszélyezteti a kérelmező megélhetését, továbbá háziorvosi igazolással bizonyítva a
szükséges gyógyszer hiánya a kérelmezőnél jelentős egészségügyi állapotromlást idézne elő,
és az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250%-át, egyedül élő esetén a 300 %-át nem haladja meg.

(5) A kérelemhez, annak benyújtásával egyidejűleg mellékelni kell a háziorvos írásbeli
igazolását a kérelmező havi gyógyszerszükségletéről. Az igazolásnak tartalmaznia kell a
havonta szükséges gyógyszerek költségét, valamint a háziorvos véleményét arról, hogy a
gyógyszer szedése nélkül egészségügyi állapotromlás következne-e be kérelmező
állapotában.
(6) A közgyógyellátás megállapítására vonatkozó kérelem e rendelet 7. számú melléklete szerinti
formanyomtatványon
nyújtható
be,
amelyhez
csatolni
kell
a
kérelmező
gyógyszerszükségletéről szóló, háziorvos által kiállított igazolást is.
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
18. §
Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására az Sztv. 54. §-ában foglaltakat
kell megfelelően alkalmazni.
Pénzbeli ellátás helyett természetben nyújtott ellátások
19. §
(1) A támogatások célszerű felhasználása érdekében pénzbeli ellátás helyett, a pénzbeli ellátásra
vonatkozó szabályozás alkalmazásával, természetbeni szociális ellátásként adható:
a) lakásfenntartási támogatás,
b) az átmeneti segély,
c) temetési segély,
d) rendszeres szociális segély,
(2) Természetbeni ellátás különösen: élelmiszer, tankönyv-, illetve tüzelőanyag biztosítása,
közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, valamint a családi
szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.
(3) A pénzbeli ellátás helyett természetben nyújtott ellátásról a jogosultságot megállapító
határozatban kell rendelkezni indokának kifejtésével.

V. fejezet
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
Szociális alapszolgáltatások
Falugondnoki szolgáltatás
20. §
(1) Az Önkormányzat az Sztv. 60. §-ának figyelembevételével falugondnoki szolgáltatást nyújt.
(2) A falugondnoki szolgáltatásra vonatkozó szabályokat külön önkormányzati rendelet
tartalmazza.
Étkeztetés
21. §
(1) Az önkormányzat az étkeztetés keretében az Sztv. 62. §-ában meghatározott szociálisan
rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri étkeztetéséről gondoskodik.
(2) Az Sztv. 62. § (1) bekezdés b)-c) pontjaiban meghatározott személyeken kívül szociálisan
rászorult személynek kell tekinteni a 65 év feletti egyedül élő- vagy a 70 év feletti
kétszemélyes háztartásban élő személyt, valamint azt a személyt, akinek a családja
jövedelemmel nem rendelkezik.
(3) Az Sztv. 62. § (1) b)-c) pontjában meghatározott szociális rászorultság tényét és indokát a
háziorvos igazolja.
(4) Az étkezésre vonatkozó kérelem
formanyomtatványon nyújtható be.

e

rendelet

10.

számú

melléklete

szerinti

(5) Az ellátásban részesülő térítési díjat köteles fizetni, amelynek megállapításához az Sztv.
119/C. §-a szerinti jövedelemigazolást kell a kérelemmel egyidejűleg becsatolni.
(6) A szociálisan rászorultak személyi térítési díját és az intézményi térítési díj mértékét e
rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat az étkeztetést az önkormányzat főzőkonyhája által biztosítja.
(8) A személyi térítési díjat az ellátást igénybe vevő jogosult, vagy a jogosult tartására,
gondozására köteles és képes személy köteles egy összegben, az Önkormányzat
házipénztárába befizetni, havonta utólag, minden hónap 5. napjáig.

Házi segítségnyújtás
22. §
(1) Az Önkormányzat – az Sztv. 63. §-ában meghatározott – házi segítségnyújtás keretében
gondoskodik azokról a Csehbánya Község Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel
rendelkező személyekről,
a) akik otthonukban, saját erőből nem képesek önmaguk ellátására,
b) illetve azokról a gyermekekről, akik részére nappali vagy bentlakásos intézményben
történő, állandó vagy időszakos ellátás nem biztosítható és a szülők a gyermek
napközbeni ellátását nem, vagy részben tudják megoldani.
(2) Az ellátásért az igénybevevőnek havonta térítési díjat kell fizetnie. Az intézményi térítési díj
összege az ellátásra fordított költségek alapján megállapított óradíj, valamint az Sztv. 119/C.
§-a szerint igazolt jövedelem alapján kerül megállapításra.
(3) A személyi térítési díjat e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
(4) Mentesül a térítési díj fizetése alól, akinek családja jövedelemmel nem rendelkezik.
(5) A személyi térítési díjat az ellátást igénybe vevő jogosult, vagy a jogosult tartására,
gondozására köteles és képes személy köteles egy összegben, az Önkormányzat
házipénztárába befizetni, havonta utólag, minden hónap 5. napjáig.
(6) A házi segítségnyújtásra vonatkozó kérelem e rendelet 10. számú melléklete szerinti
formanyomtatványon nyújtható be.
Családsegítés
23. §
Az önkormányzat az Sztv. 64. §-ában meghatározott családsegítést tárulás útján, ellátási
szerződés alapján, a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatán keresztül biztosítja.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
24. §
(1) Az Önkormányzat a Sztv. 65. §-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a
Somló Térségi Önkormányzatok Feladatellátó Társulása (székhely: 8457 Bakonypölöske,
Petőfi u. 88.) útján, ellátási szerződés alapján biztosítja.
(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorultnak
tekintendő
a) az egyedül élő 65 év feletti személy,

b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, illetve
c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy
pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos
biztosítását.
(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben, a háztartásban élő kiskorú személyt nem kell
figyelembe venni.
(4) A súlyos fogyatékosságot az Sztv. 65/C. § (5)-(7) bekezdései szerint, a pszichiátriai
betegséget és az egészségi állapot miatti indokoltságot a gondozási szükséglet, valamint az
egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes
szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendeletben meghatározottak szerint kell
igazolni.
(5) Az Önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást térítésmentesen biztosítja.

VI. fejezet
ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
25. §
(1) E rendelet 2008. augusztus 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően
indult ügyekben kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Csehbánya Német Kisebbségi
Települési Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló 6/2005. (X. 15.) sz. rendelete.

Huiber György
polgármester

Dobosi Gergely
körjegyző

1. számú melléklet5
Kérelem
aktív korúak ellátásának megállapítására
I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve: ........................................................................................................................................
Születési neve: ..........................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ...................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ....................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): ....................................................................................
Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri.): .........................
A folyószámlát vezető pénzintézet neve: .................................................................................
2. A kérelmező családi állapota:
□ egyedülálló
□ házastársával/élettársával él együtt
3. A kérelmező
□ fogyatékossági támogatásban részesül
□ fogyatékossági támogatásban nem részesül
4. A kérelmező iskolai végzettsége:
□ 8 általánosnál kevesebb
□ 8 általános
□ középiskolai érettségi
□ felsőfokú
5. A kérelmező szakképzettsége:
□ szakképzettséggel nem rendelkezik
□ szakképzettséggel rendelkezik, annak megnevezése:
6. A házastárs/élettárs személyi adatai:
Neve: .........................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ......................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ...................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ....................................................................................
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7. A kérelmező házastársa/élettársa
□ fogyatékossági támogatásban részesül
□ fogyatékossági támogatásban nem részesül
8. A kérelmezővel együtt élő, eltartott gyermekeinek száma összesen: ............ fő

Név

16. évet betöltött
személy
Születési hely, év, hó,
esetén az oktatási
nap
intézmény
megnevezése

Megjegyzés*

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
- a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást,
gyermekgondozási díjat vagy terhességi gyermekágyi segélyt folyósítanak,
- a 16-20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem
rendelkezik, vagy
- életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az
állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.
II. Jövedelemi adatok
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő
gyermekeinek a havi jövedelme forintban:
A jövedelem típusa

Kérelmező

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó
3. Alkalmi munkavégzésből származó

Házastársa
(élettársa)

Gyermekei

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem
III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításának jogcíme:
□ egészségkárosodott
Csatolásra került (a megfelelő aláhúzandó):
- az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakértői bizottságának
szakvéleménye,
- Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Regionális Igazgatóságának igazolása.
Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor a fogyatékossági támogatást vagy a
vakok személyi járadékát folyósító szerv neve és címe:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
□ állástalan
Csatolásra került (a megfelelő aláhúzandó):
- a regionális munkaügyi központnak, illetőleg kirendeltségének igazolása
Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor annak a munkaügyi központnak
(kirendeltségnek) a neve és címe, amely a munkanélküli járadékot, álláskeresési járadékot,
álláskeresési segélyt, vállalkozói járadékot folyósította, vagy amellyel a kérelem benyújtása
előtt együttműködött:
...................................................................................................................................................
- az együttműködésre kijelölt szerv igazolása a 2009. január 1-jét megelőzően teljesített
megelőző együttműködésről
Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor annak a szervnek a neve és címe,
amellyel a kérelem benyújtása előtt együttműködött:
...................................................................................................................................................
- a korábban folyósított szociális ellátások megszüntetéséről szóló határozat, vagy a
folyósító szerv igazolása
Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor az ellátást megszüntető szerv neve és
címe:
...................................................................................................................................................
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata, illetve okirat hiányában - 35.
életévét betöltött személy esetében - az alapfokú vagy annál alacsonyabb végzettségről szóló
nyilatkozat,

- közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek esetén az intézmény igazolása
arról, hogy a 14 éven aluli gyermek napközbeni ellátása nem biztosítható.
- tankötelezettségi korhatárt betöltött a közös háztartásban élő gyermekek esetén tanulói
jogviszony fennállásáról szóló igazolás
Kérem az alábbi iratok hivatal általi beszerzését:
1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
* kérelmező:
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész
aláhúzandó),
- keresőtevékenységet nem folytatok,
- gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban nem részesülök,
- közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat nem folytatok,
- vállalom az elhelyezkedésem érdekében szükséges nyilvántartásba vételt és álláskeresési
megállapodás megkötését,
- vállalom az általános iskolai végzettség, illetve a szakképzés megkezdéséhez szükséges
képzés megszerzését,
- vállalom a beilleszkedést segítő programban való részvételt
* házastárs/élettárs:
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész
aláhúzandó),
- a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága
útján, valamint a Kincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok
alapján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Dátum: ...................................................

.....................................................
kérelmező

.....................................................
nagykorú hozzátartozók aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és
tartózkodási hellyel is rendelkezik.

Tájékoztató
a kérelem kitöltéséhez
A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
I. Személyi adatok
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.
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. A tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra
vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolni kell.
II. Jövedelmi adatok
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 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, a
házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott
támogatást. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett
bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg, továbbá a közmunkából, közhasznú
munkából vagy közcélú munkából származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét
meghaladó része.
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 egy havi 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, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati
jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem. Közfoglalkoztatásból származó
jövedelem alatt a közmunkából, a közhasznú munkából vagy a közcélú munkából származó jövedelmet kell
érteni.
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.
3. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén
szerzett bevétel. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén
szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg.
4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj,
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti
rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres
szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék,
rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a
rendszeres szociális segély, a rendelkezésre állási 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 jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak
másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.
III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
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.
A kérelemhez
- az a) pontban meghatározott esetben mellékelni kell az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői
Intézet szakértői bizottságának a munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről, illetve a legalább
50%-os mértékű egészségkárosodásáról készült szakvéleményét
- a b) és c) pontokban meghatározott esetekben
= vagy mellékelni kell a Magyar Államkincstár illetékes Regionális Igazgatóságának 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, valamint ki kell tölteni az igazolás hivatal általi
beszerzésére vonatkozó kérelmet.
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 regionális
munkaügyi központtal, illetőleg annak kirendeltségével (a továbbiakban: munkaügyi központ), 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 rendszeres szociális
járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, rehabilitációs járadék, a
rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, 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.
A kérelemhez vagy mellékelni kell az alábbi igazolások valamelyikét, vagy meg kell adni azon szerv nevét és
címét, ahonnan az irat beszerezhető. Ez utóbbi esetben az igazolás hivatal általi beszerzésére vonatkozó kérelem
kitöltése is szükséges!
- Az a) pontban meghatározott esetben: a munkaügyi központnak (kirendeltségének) az igazolása a
munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély folyósítás időtartamának lejártáról, valamint
arról, hogy a nem foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül.
- A 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.
- A c), d) pontokban meghatározott esetben: a munkaügyi központ (kirendeltség) vagy az együttműködésre
kijelölt szerv igazolása a megelőző együttműködés teljesítéséről.
- A d), 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.
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.
Amennyiben az igénylő 14. életévét be nem töltött, iskolában tanuló gyermekének a napközbeni ellátása nem
biztosított, csatolni kell az intézmény erre vonatkozó igazolását.
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.

2. számú melléklet

JÖVEDELEMNYILATKOZAT
A) Személyi adatok
1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név:) …………………………………………………………………
2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: ……………………………………….………
3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: ………………………………………….………
4. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: …………………………
5. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: ……………………………………………
6. Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: ............. fő.
7. A 6. pontban szereplő közeli hozzátartozók neve:
a)…………………………………………………
b)…………………………………………………
c)…………………………………………………
d)…………………………………………………
e) ……………………………………………….
f) ………………………………………………
g) ………………………………………………

B) Jövedelmi adatok
Forintban
A jövedelmek típusai
Kérelmező

Közeli hozzátartozók jövedelme

jövedelme a)
1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és
táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem

b)

c)

d)

e)

Összese
n
f)

g)

Ingatlan, ingó
3. vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni
értékű jog átruházásából
származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
A gyermek ellátásához és
5. gondozásához kapcsolódó
támogatások (GYED,
GYES, GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj
stb.)
6. Önkormányzat és
munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás
(munkanélküli járadék,
rendszeres szociális és
nevelési segély,
jövedelempótló
támogatások stb.)
7. Föld bérbeadásából
származó jövedelem
8. Egyéb
(pl.
ösztöndíj,
értékpapírból
származó
jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.)
9. Összes bruttó jövedelem
Személyi
jövedelemadó
10 vagy előleg összege
.
11. Egészségbiztosítási
nyugdíjjárulék összege
Munkavállalói
12 összege
.

és

járulék

A család havi nettó
13 jövedelme összesen [9. (10+11+12)]

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

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2) bekezdése alapján az
önkormányzat a fővárosi, a megyei APEH útján ellenőrizheti.

Dátum: ...........................

...........................................................
az ellátást igénylő,
vagy törvényes képviselőjének aláírása

..........................................................
cselekvőképes hozzátartozók aláírása

KITÖLTÉSI UTMUTATÓ
1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve több lakóhely esetén az
állandó lakóhely címét 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, nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató; valamint korhatárra való
tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos vér szerinti, örökbe
fogadott, illetve nevelt gyermek,
c) a 18. életévet be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő
házastársa vagy élettársa.
3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni.
4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző három hónap
átlagjövedelmét kell szerepeltetni.
5. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó
személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni.
6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak
fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.
7. Az egy főre jutó havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók
számával.
8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az
ellátást igénylő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az
aláírásra.

3. számú melléklet

Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyi adatai
Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................
II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának 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: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
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:
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.

4. számú melléklet

KÉRELEM
a rendszeres szociális segély megállapítására
I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve:
...................................................................................................................................................…
Születési neve:
....................................................................................................................................…………..
Anyja neve:
..........................................................................................................................................………
Születési hely, idő:
.................................................................................................................…………………………
Lakóhely:
............................................................................................................................................………
Tartózkodási hely:
..............................................................................................................................………………
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
..................................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni):
.................................................................................................
Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri):
.....................................………………………………………
A folyószámlát vezető pénzintézet neve:
.............................................................................................

2. A kérelmező családi állapota:
□ egyedülálló
□ házastársával/élettársával él együtt
3. A kérelmező
□ fogyatékossági támogatásban részesül
□ fogyatékossági támogatásban nem részesül
4. A házastárs/élettárs személyi adatai:
Neve:
..................................................................................................................................................….
Születési neve:
....................................................................................................................................………….
Anyja neve:
..........................................................................................................................................…….
Születési hely, idő:
..................................................................................................................……………………
Lakóhely:
............................................................................................................................................…..
Tartózkodási hely:
...............................................................................................................................………….
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
................................................................................................………………………………
5. A kérelmező házastársa/élettársa
□ fogyatékossági támogatásban részesül
□ fogyatékossági támogatásban nem részesül
6. A kérelmezővel együtt élő, eltartott gyermekeinek száma összesen: ............. fő
Név

Születési hely, év, hó,
nap

16. életévét betöltött
személy
esetén az oktatási
intézmény
megnevezése

Megjegyzés*

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
- a 16-20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem
rendelkezik, vagy
- életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az
állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

II. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek
a havi jövedelme forintban:
A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastársa
(élettársa)

Gyermekei

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
5. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem

III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
A rendszeres szociális segély megállapításának jogcíme:
□ egészségkárosodott
Csatolásra került (a megfelelő aláhúzandó):
- az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakértői bizottságának
szakvéleménye,
- Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Igazgatóságának igazolása.

Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor a fogyatékossági támogatást vagy a vakok
személyi járadékát folyósító szerv neve és címe:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
□ nem foglalkoztatott
Csatolásra került (a megfelelő aláhúzandó):
- a regionális munkaügyi központnak, illetőleg kirendeltségének igazolása
Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor annak a munkaügyi központnak
(kirendeltségnek) a neve és címe, amely a munkanélküli járadékot, álláskeresési járadékot,
álláskeresési segélyt, vállalkozói járadékot folyósította, vagy amellyel a kérelem benyújtása előtt
együttműködött
............................................................................................................................................................
..……………………………………………………………………………………………………..
- az együttműködésre kijelölt szerv igazolása a megelőző együttműködés teljesítéséről
Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor annak a szervnek a neve és címe, amellyel
a kérelem benyújtása előtt együttműködött
............................................................................................................................................................
..……………………………………………………………………………………………………..
- a korábban folyósított szociális ellátások megszüntetéséről szóló határozat, vagy a folyósító
szerv igazolása
Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor az ellátást megszüntető szerv neve és címe
............................................................................................................................................................
..…………………………………………………………………………………………………….
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata, illetve okirat hiányában az
alapfokú vagy annál alacsonyabb végzettségről szóló nyilatkozat
□ támogatott álláskereső
Csatolásra került:
- a regionális munkaügyi központnak, illetőleg kirendeltségének igazolása
Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor annak a munkaügyi központnak
(kirendeltségnek) a neve és címe, amely az álláskeresési járadékot vagy álláskeresési segélyt
folyósítja
............................................................................................................................................................

Kérem az alábbi iratok hivatal általi beszerzését:
1.
.........................................................................................................................................................
2.
.........................................................................................................................................................
3.
........................................................................................................................................................
4.
.........................................................................................................................................................
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
*- kérelmező:
életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész
aláhúzandó),
*- házastárs/élettárs:
életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész
aláhúzandó),
- amennyiben nem foglalkoztatottként kérem a segély megállapítását, akkor
= keresőtevékenységet nem folytatok,
= közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerinti
tanulmányokat nem végzek,
= vállalom a beilleszkedést segítő programban való részvételt,
- a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Dátum: ...................................................

..........................................................................
kérelmező

..........................................................................
nagykorú hozzátartozók aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási
hellyel is rendelkezik.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ
A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
I. Személyi adatok
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.
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. A tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra vonatkozó
igazolásokat a kérelemhez csatolni kell.
II. Jövedelmi adatok
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 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 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, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott
tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói
könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg.
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 egy havi 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, 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 továbbá a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó
jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén
szerzett bevétel. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett
bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg.
4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj,
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági
nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék,
átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék,
politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres
szociális segély, 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 jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát
a kérelemhez mellékelni szükséges.
III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
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.
A kérelemhez
- az a) pontban meghatározott esetben mellékelni kell az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet
szakértői bizottságának a munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről készült szakvéleményét
- a b) és c) pontokban meghatározott esetekben
= vagy mellékelni kell a Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Igazgatóságának 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, valamint ki kell tölteni az igazolás hivatal általi beszerzésére
vonatkozó kérelmet.
Nem foglalkoztatott 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 a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását megelőző két évben a regionális munkaügyi
központtal, illetőleg annak kirendeltségével (a továbbiakban: munkaügyi központ), vagy 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 rendszeres szociális járadék,
a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj,
a baleseti rokkantsági nyugdíj, 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 a rendszeres szociális segély folyósítása a munkaképesség-csökkenés, illetve az egészségkárosodás
mértékének változása miatt szűnt meg,
f) aki a rendszeres szociális segély megállapítását megelőzően folyósított rendszeres szociális segély korábbi
folyósításának időtartama alatt a munkaügyi központtal, illetőleg az önkormányzattal együttműködött, feltéve, hogy
a rendszeres szociális segély megállapítását a kérelmező a segély megszüntetésétől számított harminchat hónapon
belül kérte.
A kérelemhez vagy mellékelni kell az alábbi igazolások valamelyikét, vagy meg kell adni azon szerv nevét és
címét, ahonnan az irat beszerezhető. Ez utóbbi esetben az igazolás hivatal általi beszerzésére vonatkozó kérelem
kitöltése is szükséges!
- Az a) pontban meghatározott esetben: a munkaügyi központnak (kirendeltségének) az igazolása a munkanélküli
járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély folyósítás időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a nem
foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül.
- A 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.
- A c), d) pontokban meghatározott esetben: a munkaügyi központ (kirendeltség) vagy az együttműködésre kijelölt
szerv igazolása a megelőző együttműködés teljesítéséről.
- A d), e), f) pontokban meghatározott esetben: a korábban folyósított szociális ellátások megszüntetéséről szóló
határozat, vagy a folyósító szerv igazolása, ha a korábbi ellátásokat nem a kérelmező jelenlegi lakcíme szerint
illetékes települési önkormányzat folyósította.
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.
Támogatott álláskereső az a személy, aki álláskeresési támogatásban, illetőleg álláskeresést ösztönző juttatásban
részesül.
A kérelemhez
- vagy csatolni kell a munkaügyi központ (kirendeltség) igazolását arról, hogy a kérelmező álláskeresési
támogatásban részesül,
- vagy meg kell adni azon munkaügyi központ (kirendeltség) nevét és címét, amely az ellátást folyósítja, valamint
ki kell tölteni az igazolás hivatal általi beszerzésére vonatkozó kérelmet.
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.

5. számú melléklet

KÉRELEM
az ápolási díj megállapítására
I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok
1. Személyi adatok
Neve: ........................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ......................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ..................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ....................................................................................
Adóazonosító jele: ...................................................................................................................
Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolat: .............................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): ....................................................................................
Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri): ...........................
A folyószámlát vezető pénzintézet neve: ................................................................................

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
a) Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy:
□ súlyosan fogyatékos
□ fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos
□ 18 éven aluli tartósan beteg
□ 18. életévét betöltött tartósan beteg
Ha a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyre való tekintettel kérem a magasabb
összegű ápolási díj megállapítását, egyben tudomásul veszem az ezzel kapcsolatos vizsgálat
elvégzésének szükségességét.

b) Kijelentem, hogy
- keresőtevékenységet:
□ nem folytatok
□ napi 4 órában folytatok
□ otthonomban folytatok
- nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok
- rendszeres pénzellátásban
□ részesülök és annak havi összege: .....................
□ nem részesülök
- az ápolási tevékenységet:
□ a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen
□ az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén végzem.
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó)
c) Az ápolt személy:
□ közoktatási intézmény tanulója,
□ óvodai nevelésben részesül,
□ nappali szociális intézményi ellátásban részesül,
□ felsőoktatási intézmény hallgatója.

II. Az ápolt személyre vonatkozó adatok
1. Személyi adatok
Neve: ........................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ......................................................................................................
Lakóhely: ..................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ...................................................................................................................
Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ...................................
A törvényes képviselő lakcíme: ...............................................................................................

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat
□ Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmező
hozzátartozóm végezze.
□ Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkiszolgáló képességem megítéléséhez, ezzel összefüggésben
a fokozott ápolási igény megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezzék. (Ezt csak
akkor kell jelezni, ha az ápolt személy súlyosan fogyatékos és fokozott ápolást igényel.)

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Dátum: ................................................
..........................................................................
..............................................................................
az ápolást végző személy aláírása
..................
az ápolt személy vagy törvényes képviselője
aláírása

Tájékoztató
a kérelem kitöltéséhez
A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 42. § (1) bekezdése értelmében
Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó ha:
- keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát
meghaladja,
- szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója,
- rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve azt a
táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységből adódó biztosítási
jogviszony alapján - keresőképtelenné válás esetén - folyósítanak, továbbá azt a saját jogú nyugdíjat, amelyet az
ápolási díjban részesülő személy az Szt. 42. § (4) bekezdése alapján kap.
Rendszeres pénzellátásnak minősül: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az
öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék,
az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az
ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg
vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti
táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli
ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági
járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a
gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a rendszeres
szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint a szociális biztonsági
rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő
alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú
ellátás.

Fokozott ápolást igényel az a súlyosan fogyatékos személy, aki mások segítsége nélkül önállóan nem képes:
a) étkezni, vagy
b) tisztálkodni, vagy
c) öltözködni, vagy
d) illemhelyet használni, vagy
e) lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni,
feltéve, hogy esetében az a)-e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll.
A kérelem 2. c) pontját abban az esetben kell kitölteni, ha az ápolt személy közoktatási intézmény tanulója, óvodai
nevelésben részesül, nappali szociális intézményi ellátásban részesül vagy felsőoktatási intézmény hallgatója. Az
erről szóló igazolást a kérelemhez csatolni kell.
A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a háziorvos igazolását.

6. számú melléklet

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY
az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához
(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)
I. Igazolom, hogy
Neve: .........................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ...................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ....................................................................................
□ Súlyosan fogyatékos
súlyos fogyatékosságának jellege: □ látássérült □ hallássérült □ értelmi sérült □ mozgássérült,
vagy □ Tartósan beteg
Fenti igazolást nevezett részére
az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet ... fokú szakértői bizottságának
.................... számú szakvéleménye, vagy a ...................... megyei gyermek szakfőorvos
.................... számú igazolása, vagy ........................... fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény
....................................................... szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott .................... keltű
igazolás/zárójelentés, vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértő Bizottság ....................
számú szakvéleménye alapján állítottam ki.
II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy fogyatékossága/betegsége miatt állandó és
tartós gondozásra szorul. A gondozás várható időtartama:
□ 3 hónapnál hosszabb, vagy
□ 3 hónapnál rövidebb.
Dátum: ................................................
................................................
háziorvos aláírása
munkahelyének címe
P. H.

Tájékoztató
a háziorvosi igazolás és szakvélemény kitöltéséhez
A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 41. § (3) bekezdése szerint az ápolási
díjra való jogosultság szempontjából:
1. Súlyosan fogyatékos személy az, akinek
a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként
minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes,
b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására
segédeszközzel sem képes, és halláskárosodás miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,
c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá
tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű,
továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az
autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0F84.9),
d) mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban
meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még
segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra
szorul.
2. Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást,
gondozást igényel.

7. számú melléklet

KÉRELEM
a közgyógyellátás megállapítására
I. A kérelmező személyi adatai
Neve:
.....................................................................................................................................................
Születési neve:
......................................................................................................................................
Anyja neve:
...........................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:
...................................................................................................................
Lakóhely:
..............................................................................................................................................
Tartózkodási hely:
................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
.................................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni):
.................................................................................................

II. A jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő pontot kérjük
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
□ I. vagy II. csoportú rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugellátás
□ magasabb összegű családi pótlék (vagy a kérelmezőre tekintettel folyósítják)
Csatolásra került (a megfelelő aláhúzandó):
- a nyugdíjfolyósító szerv igazolása vagy határozata a
hadigondozotti pénzellátás
nemzeti gondozotti ellátás
központi szociális segély
rokkantsági járadék
rokkantsági/baleseti rokkantsági nyugdíj
folyósításáról
- a családtámogatási igényt elbíráló szerv igazolása vagy határozata a magasabb összegű
családi pótlék folyósításáról
Amennyiben az irat hivatal általi beszerzését kéri, akkor a megjelölt ellátást folyósító szerv neve
és címe, az ellátás folyósítási száma:
.....................................................................................................
b) bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó, átmeneti gondozott, átmeneti
vagy tartós nevelésbe vett kiskorú személynek
Csatolásra került: az intézményi elhelyezést vagy nevelésbe vételt igazoló irat.
Amennyiben az irat hivatal általi beszerzését kéri, akkor a gondozásba/nevelésbe vételt elrendelő
gyámhivatal neve, címe:
.......................................................................................................................
c) jövedelmi helyzetemre és a magas gyógyszerköltségemre tekintettel (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 16-20 év közötti 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
A jövedelem típusa
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
5. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

IV. Nyilatkozatok
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:
□ A közgyógyellátás igazolvány kézbesítését postai úton: ................................ címre kérem.
□ A közgyógyellátási igazolványt .............................. területi egészségbiztosítási pénztárnál
személyesen veszem át.
(Kérjük X-szel jelölje be a megfelelő választ.)
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. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális
hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága 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 tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra vonatkozó igazolásokat a
kérelemhez csatolni kell.
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 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 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, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott
tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói
könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg.
A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén
kapott összeget annak a személynek 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, 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
gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén
szerzett bevétel. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett
bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg.
4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi- gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj,
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági
nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék,
átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék,
politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres
szociális segély, 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.

8. számú melléklet

Szakhatósági megkeresés
a Veszprém Megyei Egészségbiztosítási Pénztár részére
I. A kérelmező személyi adatai
Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: .............................................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ..........................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ......................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ........................................................................................
1. Nevezett a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítását az
□ Szt. 50. § (1) bekezdésében
□ Szt. 50. § (2), illetve (3) bekezdésében
foglalt jogosultsági feltételek fennállására hivatkozással kérte. (A megfelelő választ X-szel kell
jelölni.)
2. Nevezett a gyógyszerkerete felülvizsgálatát kérte.
(Az 1. és 2. pont közül a megfelelő bekarikázandó.)
II. A szakhatósági megkeresést benyújtó jegyző adatai
Neve: ...........................................................................................................................................
Székhelye: ...................................................................................................................................
Címe: .......................................................................................................................................
Telefonszáma: .............................................................................................................................
Dátum: ........................................
P. H.
................................................
a jegyző aláírása
Figyelem! A szakhatósági megkereséséhez zárt borítékban csatolni kell a háziorvosi igazolást.

9. számú melléklet

Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás intézményi térítési díja
a) A kérelmező családi havi jövedelme a nyugdíjminimum 250 %-át (71.250 Ft)
meghaladja
Az étkezés térítési díja:
403 Ft
Ebéd házhoz-szállítás díja: 120 Ft/15 perc
Házigondozás óradíja:
315 Ft
838 Ft

b) A kérelmező családi havi jövedelme a nyugdíjminimum 200%-át (57.000 Ft) meghaladja

Az étkezés térítési díja:
Ebéd házhoz-szállítás díja:
Házigondozás óradíja:

351
100
284
735

Ft
Ft/15 perc
Ft
Ft

c) A kérelmező családi havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át ( 42.750 Ft) meghaladja,
de a 200%-át (57.000 Ft) nem éri el
Étkezés térítési díja
Ebéd házhozszállítási díja
Házigondozás óradíja:

328 Ft
47 Ft/15 perc
187 Ft
562 Ft

d) A kérelmező családi havi jövedelme a nyugdíjminimum 100%-át (28.500 Ft) meghaladja,
de a 150%-át nem éri el

Étkezés térítési díja
Ebéd házhozszállítási díja
Házigondozás óradíja:

203 Ft
16 Ft/15 perc
142 Ft
361 Ft

e) A kérelmező családi havi jövedelme a nyugdíjminimum 50%-át (14.250 Ft) meghaladja, de
100%-át (28.500) nem éri el
Étkezés térítési díja
126 Ft
Ebéd házhozszállítási díja
16 Ft/15 perc
Házigondozás óradíja:
58 Ft
200 Ft

f) A kérelmező családi havi jövedelme a nyugdíjminimum 50%-át (14.250 Ft) nem éri el,
vagy jövedelemmel nem rendelkezik étkezése és házi segítségnyújtása térítésmentes.

10. számú melléklet

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez
A
(A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.)
1. Az ellátást igénybe vevő adatai:
Név:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye, időpontja:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Állampolgársága:
Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása:
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
Tartására köteles személy
a) neve:
b) lakóhelye:
Telefonszáma:
Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének)
a) neve:
b) lakóhelye:
c) telefonszáma:
Az ellátást igénybe vevővel egy háztartásban élő nagykorú személyek
száma:
2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri
2.1. alapszolgáltatás
étkeztetés
házi segítségnyújtás
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
támogató szolgáltatás
2.2. nappali ellátás
idősek nappali ellátása
fogyatékosok nappali ellátása
demens személyek nappali ellátása
2.3. átmeneti ellátás
időskorúak gondozóháza
fogyatékos személyek gondozóháza
pszichiátriai betegek átmeneti otthona
szenvedélybetegek átmeneti otthona
hajléktalan személyek átmeneti szállása
2.4. ápolást-gondozást nyújtó intézmény

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

idősek otthona
pszichiátriai betegek otthona
fogyatékos személyek otthona
hajléktalan személyek otthona
szenvedélybetegek otthona
2.5. rehabilitációs intézmény
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye
fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye
2.6. lakóotthon
fogyatékos személyek lakóotthona
pszichiátriai betegek lakóotthona
szenvedélybetegek lakóotthona
3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére
vonatkozó adatok:
3.1. Étkeztetés
milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:
az étkeztetés módja:
helyben fogyasztás
elvitellel
kiszállítással
diétás étkeztetés
3.2. Házi segítségnyújtás
milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:
milyen típusú segítséget igényel:
segítség a napi tevékenységek ellátásában
bevásárlás, gyógyszerbeszerzés
személyes gondozás
egyéb, éspedig ........................
3.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele
milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
3.4. Támogató szolgáltatás igénybevétele
milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:
milyen típusú segítséget igényel:
szállító szolgáltatás
személyi segítő szolgáltatás
3.5. Nappali ellátás
milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
étkeztetést igényel-e: igen □ (normál □ diétás □) nem □
milyen gyakorisággal kéri az étkeztetést:
egyéb szolgáltatás igénylése:
3.6. Átmeneti elhelyezés
milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□

□

milyen időtartamra kéri az elhelyezést:
milyen okból kéri az elhelyezést:
3.7. Ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmény
milyen időtartamra kéri a szolgáltatás biztosítását:
határozott (annak ideje) ......................
határozatlan
soron kívüli elhelyezést kér-e:
ha igen, annak oka:

□
□
□

Dátum:
Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása:

B
Egészségi állapotra vonatkozó adatok (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)
1. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és nappali ellátás
igénybevétele esetén (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az 1.1.
pontot nem kell kitölteni):
1.1. önellátásra vonatkozó megállapítások:
önellátásra képes □ részben képes □ segítséggel képes □
1.2. szenved-e krónikus betegségben:
1.3. fogyatékosság típusa (hallássérült, látássérült, mozgássérült, értelmi sérült) és mértéke:
1.4. rendszeres orvosi ellenőrzés szükséges-e:
1.5. gyógyszerek adagolásának ellenőrzése szükséges:
1.6. szenvedett fertőző betegségben 6 hónapon belül:
1.7. egyéb megjegyzések:

□
□

2. Átmeneti elhelyezést, ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmények, lakóotthon esetén
(idősotthon esetén a 2.10. pontot nem kell kitölteni):
2.1. esettörténet (előzmények az egészségi állapotra vonatkozóan):
2.2. teljes diagnózis (részletes felsorolással, BNO kóddal):
2.3. prognózis (várható állapotváltozás):
2.4. ápolási-gondozási igények:
2.5. speciális diétára szorul-e:
2.6. szenvedélybetegségben szenved-e:
2.7. pszichiátriai megbetegedésben szenved-e:
2.8. szenved-e fogyatékosságban (típusa, mértéke):
2.9. gyógyszerszedés gyakorisága, várható időtartama (pl. végleges, időleges stb.), valamint az
igénybevétel időpontjában szedett gyógyszerek köre:
2.10. a külön jogszabályban meghatározottak alapján az önellátás mértékének megállapítása:
3. Soron kívüli elhelyezése indokolt:
□
A háziorvos (kezelőorvos) egyéb megjegyzései:

Dátum:

Orvos aláírása:

P. H.

I.
Jövedelemnyilatkozat
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve: ..........................................................................................................................................
Születési neve: ...........................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .........................................................................................................
Lakcím: település: ............................ utca/házszám: ...................................... ir.szám: ............
(itt azt a lakcímet vagy tartózkodási címet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)
Telefonszám (nem kötelező megadni): .....
A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás, illetve szakosított ellátás esetén:
1. az ellátást igénylő rendszeres (bruttó) havi jövedelme:
1.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó:
1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó:
1.3. Alkalmi munkavégzésből származó:
1 .4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások:
1.5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:
Amennyiben az erre vonatkozó igazolás beszerzését hivatalból kéri, az ellátást folyósító szerv neve és
címe:
1.6. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások:
1.7. Egyéb jövedelem:
2. összes (nettó) havi jövedelem:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési
díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a
kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Dátum:
Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása:

II.
Jövedelemnyilatkozat étkeztetés, házi segítségnyújtás igényléséhez
Személyi adatok
1. Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve: ..........................................................................................................................................
Születési neve: ...........................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .........................................................................................................
Lakcím: település: ............................ utca/házszám: ...................................... ir.szám: ............
(itt azt a lakcímet vagy tartózkodási címet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)

Telefonszám (nem kötelező megadni): ...……………………………………………………..
2. Az ellátást kérelmező családi állapota:
□ egyedülálló
□ házastársával/élettársával él együtt
3. A kérelmező családjához tartozó személyre a jegyző a tárgyévben adott-e ki jövedelemigazolást?
□ igen, a családtag neve: .....
□ nem
4. A családban élők adatai:
(szükség esetén a táblázat sorai bővíthetők)

Neve

Az ellátást
igénylő

+ a vele
családban
élő

Rokoni
kapcsolat*

Születési
hely, év, hó,
nap

16. évet
betöltött
személy
Anyja neve
esetén az
oktatási
intézmény
megnevezés
e

Megjegyzés**

kérelmező
Házastársa
/élettársa
gyermeke 1
gyermeke 2
gyermeke 3
gyermeke 4
gyermeke 5
további közeli
hozzátartozója
1
további közeli
hozzátartozója
2
további közeli
hozzátartozója
3

* A kérelmező: egyeneságbeli rokona (szülő, nagyszülő), örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermeke, az
örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülője, valamint testvére
** Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
- a 16-20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy
- életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását.
5. A család lakóhelye: település: ........................... utca/házszám: .................. ir.szám: ............
A család létszáma: .......................................... fő
Jövedelmi adatok:

1. A családtagok jövedelme (a családtagokat a 4. pontban megadott sorrendben kell feltüntetni)
Társas és egyéni
Munkaviszonyból
vállalkozásból,
és más
Alkal Táppénz, Önkormányz
őstermelői, illetve
foglalkoztatási
mi
gyermek
at és
szellemi és más önálló munk gondozás munkaügyi
jogviszonyból
származó
tevékenységből
avégz
i
szervek által
származó
ésből támogatá folyósított
szárm
sok
ellátások
azó
Az ellátást
kérelmező
igénylő

Nyugellátás
és egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres
szociális
ellátások

Egyéb
jövedele
m

Összes
jövedele
m

házastársa/élett
ársa
gyermeke 1
gyermeke 2
gyermeke 3
gyermeke 4
gyermeke 5
+ a vele
további közeli
csahozzátartozója
ládban élő
1
további közeli
hozzátartozója
2
további közeli
hozzátartozója
3
ÖSSZESEN:
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, a kérelemben közölt
adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7)
bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Dátum: .....................................................

..................................................................
Kérelmező/törvényes képviselő aláírása

58

