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Tárgy:

A szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!
A pénzbeli és szociális ellátások rendszere 2015. március 1-jétől jelentős mértékben átalakul, ami a települési
önkormányzatok rendeletalkotási kötelezettségét is érinti.
Az átalakítás fő elemei:
1. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek:
- egységesednek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök;
- módosul a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre;
- bővül az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások meghatározásában.
2. Átalakul a finanszírozás rendszere.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2015. március
1-jén hatályba lépő 132. § (4) bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy
rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az
ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzésének szabályait.
Az Szt. 134/E. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályiról szóló
rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig kell megalkotnia. Az önkormányzat a rendeletalkotási
kötelezettségének korábbi rendelete módosításával, illetve új rendelet megalkotásával tehet eleget.
2015. március 1-jétől a lakásfenntartási támogatásra, adósságkezelési szolgáltatásra, méltányossági
közgyógyellátásra, illetve a méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályozás hatályon kívül helyezésre kerül az
Szt.-ből. Ettől az időponttól kezdődően ezen ellátások biztosítása ebben a formában az Szt. alapján nem
lehetséges.
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Az önkormányzat által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E
támogatás keretében az önkormányzat az általa támogatandónak ítélt, rendeletében szabályozott élethelyzetekre
nyújthat támogatást.
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel.
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen:
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy
részére,
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
Lehetősége van tehát az önkormányzatnak arra, hogy a korábbi lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési
szolgáltatás, méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági ápolási díj támogatási céljainak megfelelő
ellátási formákat állapítson meg a települési támogatás keretein belül. Az Szt. ezen felsorolása nem taxatív
jellegű, így települési támogatás a fenti célokon túl bármely más, az önkormányzat által támogatandónak ítélt
élethelyzet esetén is nyújtható.
Az Szt. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz korlátozást, a rendelet-alkotás
során azonban az Szt. általános részében használt fogalmak alkalmazása során, azok meghatározásától nem
lehet eltérni. Annak eldöntése, hogy az önkormányzat e támogatás keretében mely feltételek teljesülése esetén,
milyen célokra, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe
tartozik.
Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére
rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond
meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás
összegének meghatározásához.
A támogatás összegének meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy az Szt. 45. § (7) bekezdése
értelmében a települési önkormányzat rendeletében a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás havi
összegét úgy kell szabályozni, hogy az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
azaz a 28.500 Ft-ot.
A rendkívüli települési támogatásra való jogosultsági feltételek meghatározása során tehát tekintettel kell lennie
az önkormányzatnak arra, hogy a nem várt események esetén olyan személyek is létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe kerülhetnek, akik egyébként jövedelmi/vagyoni viszonyaik alapján nem tekintendők
rászorulónak. E krízishelyzetekben azonban az önkormányzat köteles részükre is támogatást nyújtani.
A fentieket figyelembe véve a települési támogatás keretében az önkormányzat rendelet-tervezete az alábbi
juttatásokat tartalmazza:
1. a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési lakhatási támogatást,
2. rendkívüli települési támogatást.
A rendelet-tervezetben továbbra is szerepel a települési szülési támogatás változatlan feltételekkel, valamint új
támogatási forma a temetési célra szóló kamatmentes kölcsön.
A különféle támogatások vonatkozásában fontos kérdésként szerepel, hogy ki látja el a hatáskört. A rendeletben
meghatározott esetekben a Szt. a hatáskört a Képviselő-testületre telepíti, aki a döntése alapján azt átruházhatja
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 41.§ (4) bekezdés alapján.
„A képviselő-testület - e törvényben meghatározott kivételekkel - hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a
részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat,
e hatáskört visszavonhatja.”
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A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások vonatkozásában a hatáskör átruházásnak fontos
szerepe van, mivel a támogatás megítélése bizonyos esetekben soron kívüli eljárást igényel. Erre tekintettel a
testületi szerv döntése ezen esetekben igen megterhelő, hiszen minden beérkezett kérelem esetén a testületi
ülést össze kell hívni. Ennek elkerülése érdekében ésszerű lenne ezen ügyekben a polgármesterre átruházni a
hatáskört, ezzel is megkönnyítve a rugalmas ügyintézést.
A Belügyminisztérium a helyi szociális feladatok ellátására a központi költségvetésben támogatást biztosított
azon önkormányzatok számára, amelyek esetében az egy főre jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 32.000
Ft-ot. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen önkormányzatunk
2.544.440 Ft támogatásban részesült.
A rendelet-tervezet előkészítése a jelenlegi hatályos szabályok figyelembe vételével (pld. jövedelem határok,
jogosultak kör, jogosultságot megalapozó élethelyzetek), illetve az Szt. 2015. március 1-jétől hatályos szabályok
alapján történt.
A jelentős és szükséges módosítások miatt javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az 1/2014. (I.23.) rendeletét
helyezze hatályon kívül és az új rendeletet a mellékelt tervezet szerint alkossa meg.

A szociális igazgatásról, valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelettervezet
részletes indokolása
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) a pénzbeli és
természetbeni ellátások szabályozására több ponton ad felhatalmazást a települési önkormányzat számára.
Az Szt. 32. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza a
hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének
szabályait. Az Szt. 92. § (1)–(2) bekezdései alapján a fenntartó önkormányzat, illetve ha a fenntartó
önkormányzat többcélú kistérségi társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt önkormányzat a
társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.
A fentiek szerint a rendelet-tervezet tartalmazza a kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárási szabályokat, a
törvényi felhatalmazás alapján az egyes szociális pénzbeli ellátásokra vonatkozó részletszabályokat, a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, az ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának
szabályait. Tartalmazza továbbá a rendelet megalkotásával egyidejűleg hatályon kívül helyezendő helyi
rendeletet.
A rendelete-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-át,
mely szerint:
„Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg
ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy
többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel
a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.”
A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el.
Figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt szabályokat, így a
jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott rendeletnek megfelelően
tartalmazza a rendelet-tervezet.
A rendelet-tervezet az ellátások jogosultsági feltételeiben a jelenleg hatályos rendelethez viszonyítva csak kisebb
változásokat tartalmaz. Új szabályozásként került e rendeletet-tervezetbe viszont a települési támogatás
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályai.
A rendelet-tervezet több hatályon kívül helyező rendelkezést is tartalmaz, mivel elfogadásával egyidejűleg a
szociális ellátásokról szóló 1/2014. (I.23.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz – Szőc 2015. február 17.

4

A rendelet-tervezet részletes indokolása:
1. § A rendelet-tervezet ezen szakasza tartalmazza a szociális ellátások fedezetét.
2. § A rendelet-tervezet ezen szakaszai az eljárási szabályokat rögzítik. Meghatározásra került, hogy az ellátások
iránti kérelmek elbírálását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalta. Tartalmazza, hogy az ellátások
iránti kérelmet ki jogosult előterjeszteni, milyen formában és milyen igazolásokat kell mellékelni.
3. § Ez a szakasz rögzíti a jövedelemszámítás módját.
4. § Meghatározza a jövedelmi, vagyoni helyzet vizsgálatának módját.
5. § Ez a szakasz tartalmazza az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
igénybevételének szabályait.
6. § A rendelet-tervezet ezen szakasza a pénzbeli ellátások kifizetésének, folyósításának szabályait tartalmazza.
7. § - 9. § A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési lakhatási támogatás,
mint új ellátás jelenik meg. Meghatározásra kerültek a támogatás jogosultsági feltételei, a támogatás összege.
Továbbra is szerepel a rendelet-tervezetben a támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként a lakókörnyezet
rendezettségének biztosítása.
Az Szt.-ben szabályozott normatív lakásfenntartási támogatás, melyre igen széles körben voltak jogosultak a
rászorulók 2015. március 1-jétől megszűnik. A rendelet-tervezetben előírt jogosultsági feltételekkel a rászorulók
kisebb köre lesz a jövőben települési lakhatási támogatásra jogosult, viszont az egységes támogatási összegnek
köszönhetően lesznek olyan jogosultak, akik az új szabályok szerint nagyobb összegű ellátást kapnak.
10. § A rendelet-tervezet ezen szakaszai a rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételeit tartalmazza. A
jelenleg hatályos rendeletben szereplő önkormányzati segélyt váltja fel a rendkívüli települési támogatás. A
jogosultsági feltételek meghatározásában történt változás, mely szerint a rendkívüli méltánylást érdemlő
esetekben (betegség, haláleset, elemi kár) a polgármester a kérelmezőt a jövedelmi helyzetére tekintet nélkül is
részesítheti támogatásban. A rendkívüli települési támogatás alkalmanként adható egyszeri összege nem
változott.
11. § A rendelet-tervezet ezen szakaszai a temetési célra szóló kamatmentes kölcsön jogosultsági feltételeit
tartalmazza. A korábbi kamatmentes kölcsön szabályozásához képest, annyit változott, hogy meghatározásra
került a felhasználhatósága.
12. § Ez a szakasz a települési szülési támogatás jogosultsági feltételeit tartalmazza. A korábbi szabályozáshoz
képest nem változott.
13. § Ez a szakasz rendelkezik a rendkívüli települési támogatás természetbeni nyújtásáról.
14. § - 15. § A rendelet-tervezet ezen szakasza tartalmazza az étkeztetés jogosultsági feltételeit. A korábbi
szabályozáshoz képest változás nem történt.
16. § Ez a szakasz rendelkezik a házi segítségnyújtásról, az eddigiekhez képest nem változik.
17. § A rendelet-tervezet ezen szakasza rendelkezik a családsegítésről, az eddigiekhez képest nem változik.
18. § A rendelet-tervezet ezen szakasza a hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket
tartalmazza. Jelen rendelet-tervezet elfogadásával egyidejűleg hatályon kívül kell helyezni az ellátásokat jelenleg
szabályozó önkormányzati rendeletet.
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Előzetes hatásvizsgálati lap
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének ....... önkormányzati rendelete a
szociális ellátásokról
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A rendelet-tervezet elfogadásával a képviselő-testület
meghatározza az igénybe vehető szociális és gyermekjóléti ellátások körét, a jogosultság feltételeit és
az eljárás szabályait.
2. Környezeti következményei: Nem releváns.
3. Egészségi következményei: A rendelet-tervezetnek egészségügyi hatása nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket
tekintve jelentős többlet terheket eredményező hatása nincs.
5. A rendelet megalkotásának szükségessége: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 134/E. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének a települési
támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének
szabályiról szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig kell megalkotnia.
6. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogalkotás elmaradásának közvetlen jogi,
felügyeleti következménye van, felügyeleti intézkedést von maga után. A szociális ellátás hiánya, a
rászoruló családok, személyek létfenntartásának veszélybe kerülése.
7. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet a
meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek
biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
Mindezek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a csatolt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyirád, 2015. február 13.
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Szőc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
……… önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról
Hatályos: 2015. március 1.

Szőc
2015
A hirdetőtáblára kifüggesztve: ………...
Levétel napja:
………...
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Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…….. önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a
25. § (3) bekezdésének b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3)
bekezdésében, a 45. § (1) és (7) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (2)
bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A szociális ellátások fedezete
1. § A rendelet hatálya alá tartozó pénzbeli és természetbeni szociális ellátások fedezetét
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az
önkormányzat éves költségvetésében betervezi.
2. Eljárási rend
2. § (1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásra való jogosultság, valamint a
jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására irányuló eljárás során, ha a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások közül a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési lakhatási támogatás (a
továbbiakban: települési lakhatási támogatás), a rendkívüli települési támogatás, a temetési
célra szóló kamatmentes kölcsön és a települési szülési támogatás iránti kérelmek
elbírálását a képviselő-testület Szőc Község Önkormányzatának Polgármestere (a
továbbiakban: polgármester) hatáskörébe utalja.
(3) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátás iránti kérelmet az ellátásra jogosult, vagy
törvényes képviselője terjeszti elő.
(4) A támogatás iránti kérelmet a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (a továbbiakban:
hivatal) kell benyújtani, vagy címére postai küldeményként feladni az erre a célra
rendszeresített formanyomtatványon.
(5) A formanyomtatvány a hivatalban rendelkezésre áll, vagy a www.szoc.hu honlapról
letölthető.
(6) A kérelemhez csatolni kell:
a) az e rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint a
jövedelemnyilatkozatban feltüntetett adatok valódiságának igazolására szolgáló iratot
vagy annak másolatát,
b) a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát vagyoni viszonyairól
az (5) bekezdés szerint beszerezhető formanyomtatványon és
c) az egyes ellátási formáknál felsorolt iratokat és igazolásokat.
3. § (1) Ha az igénylő vagy családja jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt vállalkozásból
származik, vagy kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, a hivatal jegyzője (a
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továbbiakban: jegyző) megkéri a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását az igénylők
jövedelemadó alapja tárgyában.
(2) Ha a 2. § (6) bekezdés a) pontja szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltak vitathatók, fel
kell hívni a kérelmezőt az általa lakott lakásnak, a saját és családja tulajdonában álló
vagyonnak a fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Ha a fenntartási
költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem
a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.
4. § (1) A jegyző a kérelmező szociális helyzetéről tájékozódik, amennyiben szükséges,
környezettanulmányt végez. A jegyző környezettanulmányt végez minden olyan esetben, ha
a benyújtott igazolások és nyilatkozatok alapján a rászorultság nem állapítható meg
egyértelműen.
(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az igénylőnél a tárgyévben már készült
környezettanulmány, vagy a kérelmező életkörülményei hivatalból ismertek, vagy az igénylő
életkörülményeiben lényeges változás nem feltételezhető.
(3) A szociális ellátásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
körülmények megváltozását a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni a
hivatalban, e kötelezettségéről a megállapító határozatban tájékoztatni kell a jogosultat.
(4) Az e rendeletben foglalt feltételek hiányában, vagy megsértésével nyújtott ellátást meg
kell szüntetni.
(5) Ha a kérelmező a (3) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, vagy valótlan adatot
közöl, akkor jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőként kötelezni kell a pénzbeli
ellátás, vagy a természetben nyújtott ellátásnak megfelelő pénzegyenérték visszafizetésére.
5. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet a Térségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz (8400 Ajka, Szabadság tér 12.) kell benyújtani,
amelynek elbírálása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.
3. A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása
6. § (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátást a tárgyhónapot követő hónap 5.
napjáig házipénztárból készpénzben, vagy folyószámlára való átutalással fizeti ki a hivatal.
(2) A támogatások kifizetése a hatáskörrel rendelkező szerv döntését követően 5 napon
belül, a házipénztárból, készpénzben történik.
II. Fejezet
Szociális rászorultságtól függő ellátások
4. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési lakhatási támogatás
7. § (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési
lakhatási támogatás (a továbbiakban: települési lakhatási támogatás) a szociálisan rászoruló
háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló
helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
A polgármester a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a
szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti
kölcsön törlesztő-részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez
települési lakhatási támogatást nyújt az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti
jogosultnak.
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(2) Települési lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét feltéve, hogy a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a
fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(2a) A települési lakhatási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak
a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(2b) Ha a háztartás
a) (2a) bekezdés a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (2a) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(2c) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot és a
nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(3) A települési lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege ötezer forint.
(4) A kérelmezőt a havi rendszerességgel járó települési lakhatási támogatás a kérelem
benyújtását követő hónap első napjától illeti meg.
(5) A települési lakhatási támogatás iránti kérelmet 21 napon belül kell elbírálni.
(6) A települési lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani.
(7) A települési lakhatási támogatásra való jogosultság megállapításának egyéb feltétele,
hogy a kérelem benyújtója, vagy az ellátás jogosultja lakókörnyezetének rendezettségét
biztosítsa. Az ellátásban részesülő köteles
a) az általa életvitelszerűen lakott ingatlanán háztartásonként egy darab szeméttároló
edényt elhelyezni, és azt rendeltetésszerűen használni,
b) a tulajdonában lévő lakáshoz tartozó udvart, kertet, földterületet műveléssel, vagy
gyepesítéssel rendezett állapotban tartani, továbbá e területen építési törmelék, lom,
veszélyes- és kommunális hulladék szeméttároló edényzeten kívüli tárolása tilos (pl.
autóroncs, elhasznált bútor, háztartási szemét),
c) az állattartásból származó trágyát, trágyalét az engedélyezett, és az erre a célra épített,
a vonatkozó előírásoknak is megfelelő trágya- vagy trágyalétárolóban tárolni.
(8) A kérelmező köteles a (7) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság időtartama alatt
és azt követően is fenntartani.
(9) Az (7) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesülését a jegyző a jogosultság
megállapítását követően a jogosultság időtartama alatt környezettanulmány keretében
ellenőrizheti. Amennyiben a jogosult a kötelezettségének részben, vagy egészben nem tesz
eleget, a jegyző megfelelő, de legalább öt napos határidő kitűzésével felszólítja az
elvégzendő tevékenységekre, a konkrét feladatok meghatározásával.
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(10) Amennyiben a jogosult a felszólítás ellenére nem tesz eleget kötelezettségének, a
megállapított támogatást a környezettanulmány időpontja szerinti hónap utolsó napjával meg
kell szűntetni.
(11) Amennyiben a települési lakhatási támogatás iránti kérelmet a polgármester a (7)
bekezdés szerinti okból elutasítja, vagy a megállapított települési lakhatási támogatást
megszünteti, ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől számított
három hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be települési lakhatási támogatás
iránti kérelmet.
8. § (1) Települési lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet
és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
9. § (1) A települési lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelmet a 1. melléklet szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) A települési lakhatási támogatás megállapításához csatolni kell
a) a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolását,
b) a lakásban való tartózkodás igazolását (tulajdoni lappal, vagy lakásbérleti szerződéssel),
vagy a lakás használatát igazoló megállapodást, és
c) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások igazolását.
(3) A települési lakhatási támogatásra való jogosultságot megállapító határozatban
rendelkezni
kell
a
lakókörnyezet
rendezettségének
biztosítására
vonatkozó
kötelezettségekről.
(4) Ha a települési lakhatási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás
folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a
haláleset hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben
folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.
5. Rendkívüli települési támogatás
10. § (1) A polgármester rendkívüli települési támogatásban részesíti azt a létfenntartást
veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, tartósan vagy időszakosan létfenntartási
gonddal küzdő személyt, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedülálló esetében 150 %-át.
(2) Rendkívüli települési támogatás megállapítása különösen indokolt az alábbi esetekben:
a) betegség, haláleset, elemi kár elhárítása,
b) szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,
c) a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások,
d) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás elősegítése, a
gyermeke családba való visszakerülésének elősegítése, vagy
e) a gyermek családból való kiemelésének megelőzésére, feltéve, ha a családban
történő nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben.
(3) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege alkalmanként nem lehet kevesebb
ezer forintnál és nem haladhatja meg a tízezer forintot.
(4) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott támogatást állapíthat meg rendkívüli
méltánylást érdemlő esetben a jogosultság megállapításához meghatározott jövedelemhatár
túllépése esetén is.
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(5) A (4) bekezdés alkalmazásában rendkívüli méltánylást érdemlő eset a (2) bekezdés a)
pontja szerinti esetek.
(6) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a 2. § (6) bekezdése
szerinti iratokat, valamint a rendkívüli élethelyzet bekövetkeztét bizonyító igazolást, vagy
nyilatkozatot.
6. Temetési célra szóló települési kamatmentes kölcsön
11. § (1) A polgármester kamatmentes kölcsönt nyújthat százötvenezer forint összeghatárig
annak a kérelmezőnek, aki szőci állandó lakos eltemettetéséről gondoskodott, és a
kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, egyedülálló esetében 400 %-át. A kölcsönként
folyósított támogatást 12 hónap alatt kell visszafizetni, de a hatáskörrel rendelkező ennél
rövidebb visszafizetési időt is megállapíthat.
(2) Az első törlesztő részlet visszafizetése az ellátás kifizetésének hónapját követő második
hónaptól esedékes. A törlesztő részleteket minden hó 5. napjáig kell az önkormányzat
házipénztárába befizetni.
(3) A temetési célra szóló kamatmentes kölcsön iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a 2. § (6) bekezdése szerinti iratokat,
b) a temetési számlák másolatát, és
c) a halotti anyakönyvi kivonatot.
7. Települési szülési támogatás
12. § (1) A polgármester kérelemre települési szülési támogatás nyújt az újszülött
családjának, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a százezer
forintot, és az újszülött lakóhelye Szőc községben van.
(2) A támogatásra vonatkozó kérelmet a gyermek születése anyakönyvezésének napjától
számított 60 napon belül lehet benyújtani a hivatalhoz. A határidő jogvesztő.
(3) A kérelemhez csatolni kell a 2. § (6) bekezdésében meghatározott iratokat, valamint a
gyermek születési anyakönyvi kivonatát.
(4) A települési szülési támogatás összege gyermekenként tízezer forint.
8. Egyéb természetben nyújtott ellátások
13. § A hatáskörrel rendelkező döntése alapján a célszerű felhasználás érdekében pénzbeli
ellátás helyett, a pénzbeli ellátásra vonatkozó szabályozás alkalmazásával a rendkívüli
települési támogatás természetbeni szociális ellátásként is adható.
III. Fejezet
Szociális alapszolgáltatások
9. Falugondnoki szolgáltatás
14. § Az önkormányzat a falugondnoki szolgáltatást Szőc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a falugondnoki szolgálatról szóló 15/2015. (X.1.) önkormányzati
rendeletében rögzített szabályok szerint biztosítja.
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10. Étkeztetés
15. § (1) Az önkormányzat az étkeztetés keretében az Szt. 62. §-ában meghatározott
szociálisan rászorult személyek legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről (a
továbbiakban: étkeztetés) gondoskodik.
(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki az étkeztetésre vonatkozó
igénybejelentésének időpontjában társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény alapján a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte.
(3) Egészségi állapota miatt étkeztetésre rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki
mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga
ellátásáról - részben vagy teljesen - gondoskodni nem tud.
(4) Fogyatékossága miatt étkeztetésre rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül.
(5) Pszichiátriai betegsége, vagy szenvedélybetegsége miatt étkeztetésre rászorulónak kell
tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga
ellátására részben képes.
(6) Hajléktalansága miatt étkeztetésre rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki
bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan
szállás.
(7) Szociálisan étkeztetésre rászorulónak kell tekinteni azt a személyt,
a) akinek az aktív korúak ellátására való jogosultsága fennáll,
b) aki időskorúak járadékában részesül, vagy
c) aki egyedülálló szülőként GYES, GYET ellátásban részesül.
(8) A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat kell becsatolni vagy bemutatni:
a) személyazonosító igazolványt, és
b) a (3) bekezdésben meghatározott esetben háziorvosi, szakorvosi igazolást,
c)a (4) bekezdésben meghatározott esetben a fogyatékossági támogatást, vakok
személyi járadékát, vagy magasabb összegű családi pótlékot megállapító,
folyósítását igazoló határozatot, szakvéleményt, vagy iratot,
d) az (5) bekezdésben meghatározott esetben pszichiáter vagy neurológus
szakorvosi szakvéleményt, zárójelentést,
e) a (6) bekezdésben meghatározott esetben a lakcím igazolására személyi
igazolványt, vagy lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely szerint az igénylő
bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik,
f) a (7) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott esetekben az ellátást megállapító
határozatot, vagy
g) a (7) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a Magyar Államkincstár
hatósági bizonyítványát.
16. § (1) Az ellátásban részesülő térítési díjat köteles fizetni, ha jövedelemmel rendelkezik.
(2) Az intézményi térítési díjat és a nyújtott kedvezményeket a képviselő-testület a térítési
díjról szóló rendeletében határozza meg.
(3) Az önkormányzat az étkeztetést az ANNEX Bt. (8400 Ajka, Padragi út 177.) konyhájáról
biztosítja.
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(4) Megszűnik az étkeztetés
a) ha arról a gondozott lemond,
b) ha a jogosultról az arra köteles vagy más személy gondoskodik,
c) az igénybevétel feltételei már nem állnak fenn,
d) a jogosult meghal,
e) a jogosult 30 napig nem veszi igénybe a szolgáltatást,
f) a jogosult 2 hónap után felszólítás ellenére sem fizet térítési díjat, vagy
g) a jogosult Szőc községben bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye
megszűnik.
11. Házi segítségnyújtás
17. § Az önkormányzat a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján, házi
segítségnyújtás keretében gondoskodik az Szt. 63. §-ában meghatározott személyekről.
12. Családsegítés
18. § Az önkormányzat a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján,
családsegítés keretében gondoskodik az Szt. 64. §-ában meghatározott személyekről.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
19. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
ellátásokról szóló 1/2014. (I.23.) önkormányzati rendelete.

Németh Balázs
polgármester
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1. melléklet
a …. önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési lakhatási támogatás megállapítására
1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1.1. Neve: .......................................................................................................................................
1.1.2. Születési neve: ........................................................................................................................
1.1.3. Anyja neve: ...............................................................................................................................
1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): ...........................................................................................
1.1.5. Lakóhelye: ………… irányítószám ............................................................................. település
.......................................................... utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet,
ajtó
1.1.6. Tartózkodási helye: ………… irányítószám .................................................................. település
........................................................... utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet,
ajtó
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………………………..
1.1.8. Állampolgársága: ........................................................................................................................
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ..........................................................................................
1.1.10. Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): ……………................................……
1.1.11. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ………………...........................

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
□ EU kék kártyával rendelkező, vagy
□ bevándorolt/letelepedett, vagy
□ menekült/oltalmazott/hontalan.
1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ………… fő.
1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
A

B

C

D

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.5. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban
feltüntetett tagjai között van olyan személy:
a) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő.
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2. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A

B

C

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

3. Vagyoni adatok
A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás
valamennyi tagjának vagyona.

A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ..........................................
város/község ............................................. út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad:
..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .......................
város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad:
...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése
(zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe:
...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2,
tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................
város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad:
...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű: '
a)196 személygépkocsi: ………........................…….. típus: ……......................……. rendszám: ………………..
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ……………………
Becsült forgalmi érték:** …………………….. Ft
b)197 tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus ..................
rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
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C. Összes vagyontárgy
(Ügyintéző tölti ki!)
A kérelmező összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.): ........................... Ft. Egy főre jutó
forgalmi érték: ......................................... Ft.
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a
vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.
Ingatlan becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
Gépjármű, termelő- és munkaeszköz becsült forgalmi értékként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értéket kell
feltüntetni.

4. Lakásviszonyok
4.1. A lakásban tartózkodás jogcíme: ………………………………………………………..
5. Nyilatkozatok
5.1. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):
……………………………………………………………………………………………………………………………
5.2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Dátum: ................................................

..........................................................................
kérelmező aláírása

..........................................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ
Kérjük, hogy szíveskedjen a megfelelő választ X-szel jelölni, és a hiányzó adatokat kitölteni.
A személyi adatok kitöltéséhez:
„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 az a vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek,
mostohagyermek vagy nevelt gyermek – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti
gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével –, 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,
 tartósan beteg, autista, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, korhatárra való tekintet
nélkül, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.
A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe
fogadott, illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolásokat – a magasabb összegű családi
pótlékra, illetve a fogyatékossági támogatásra vonatkozó irat kivételével – a kérelemhez csatolni kell.
A jövedelmi adatok kitöltéséhez:
„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, illetve állattenyésztés
esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között az önkormányzati segélyt, a
lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön
ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a
fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az
alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az
adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében
társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.
A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
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.
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A havi jövedelem kiszámításakor
 rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
 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.
A jövedelem típusai:
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban,
közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban,
honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos
és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá
szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből származó jövedelem.
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.
Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj,
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj,
árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti
életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók
egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások,
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka,
a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék,
álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást elősegítő
megélhetési támogatás, a 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 kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak
másolatát.
A vagyoni adatok kitöltéséhez:
„Vagyon”: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek
 külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a harmincszorosát, vagy
 együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági
feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen
lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra
tekintettel fenntartott gépjármű.
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2. melléklet
a ….. önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
rendkívüli települési támogatás igényléséhez
(A kérelmet nyomtatott nagybetűvel kérjük kitölteni!)

1. Személyi adatok
A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: ………….........................................….........................................................…
Születési neve: ………….......................................................................................…
Anyja neve: ………….........................................................................................……
Születési helye, ideje (év, hó, nap): …………....................................................……
Lakóhelye: ………...............................................................................…...............…
Tartózkodási helye: ……….............................................................…….............……
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……….................................................………
Állampolgársága: ……......................................................................……................…
Telefonszám (nem kötelező megadni): …………....................................................…
1.2. A kérelmező családi állapota:
egyedülálló,
házastársával/élettársával él együtt.
1.3. A kérelmező
részesül fogyatékossági támogatásban,
nem részesül fogyatékossági támogatásban.
1.4. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
EU kék kártyával rendelkező, vagy
bevándorolt/letelepedett, vagy
menekült/oltalmazott/hontalan.
1.5. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:
Neve: …………….........................................................….....................................…….
Születési neve: …………….......................................………..................................……
Anyja neve: ………….............................................………….....................................…
Születési helye, ideje (év, hó, nap): …………...................................................…….....
Lakóhelye: ……………………..................................................................................…..
Tartózkodási helye: ……………......................................................……...................….
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………...........................................………..
1.6. A kérelmező házastársa/élettársa
részesül fogyatékossági támogatásban,
nem részesül fogyatékossági támogatásban.
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1.7. A kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen: .............. fő
1.8. A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermekekre vonatkozó adatok:
A

B

Név

Anyja neve

C
Születés helye, ideje

(ha eltérő, születési

(év, hó, nap)

neve is)

D

E

Társadalom-biztosítási 18. életévét betöltött személy esetén azon
Azonosító Jele

oktatási intézmény megnevezése, ahol
tanul

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

2. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A kérelmezővel
közös
A jövedelmek típusai

A kérelmező

háztartásban

A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon

jövedelme

élő házastárs

jövedelme

(élettárs)
jövedelme
1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkoztatásra
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
jövedelem
3. Nyugellátás, megváltozott
munkaképességű személyek ellátásai
(például rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás), korhatár előtti
ellátás, szolgálati járandóság,
balettművészeti életjáradék, átmeneti
bányászjáradék, időskorúak járadéka,
a nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások emeléséről szóló jogszabály
hatálya alá tartozó ellátás
4. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (különösen: GYED,
GYES, GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)
5. Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátások
6. Egyéb jövedelem (különösen:
kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.)
7. A család összes nettó jövedelme
8. A család összes nettó jövedelmét
csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj
összege)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó.
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3. Kérelem indoklása
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

4. Egyéb nyilatkozatok
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, ezt a
nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik),
- a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező
lakcímen élnek,
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
(A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és
- a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a hatáskört gyakorló szerv - a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül
bejelenteni az eljáró hatóságnak.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Kijelentem, hogy a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében
helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt
áthúzással törölni!)

Kelt: ............………….........………….

.....................................................
kérelmező aláírása
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ
Kérjük, hogy szíveskedjen a megfelelő választ X-szel jelölni, és a hiányzó adatokat kitölteni.
A személyi adatok kitöltéséhez:
„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 az a vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek,
mostohagyermek vagy nevelt gyermek – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti
gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével –, 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,
 tartósan beteg, autista, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, korhatárra való tekintet
nélkül, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.
A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe
fogadott, illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolásokat – a magasabb összegű családi
pótlékra, illetve a fogyatékossági támogatásra vonatkozó irat kivételével – a kérelemhez csatolni kell.
A jövedelmi adatok kitöltéséhez:
„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, illetve állattenyésztés
esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között az önkormányzati segélyt, a
lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön
ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a
fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az
alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az
adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében
társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.
A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
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.
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A havi jövedelem kiszámításakor
 rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
 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.
A jövedelem típusai:
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban,
közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban,
honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos
és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá
szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből származó jövedelem.
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.
Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj,
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj,
árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti
életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók
egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások,
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka,
a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék,
álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást elősegítő
megélhetési támogatás, a 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 kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak
másolatát.
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3. melléklet
a …. önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
temetési célra szóló települési kamatmentes kölcsön igényléséhez
(A kérelmet nyomtatott nagybetűvel kérjük kitölteni!)

1. Személyi adatok
A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: ………….........................................….................................................…
Születési neve: …………...............................................................................…
Anyja neve: …………................................................................................….…
Születési helye, ideje (év, hó, nap): …………...........................................….…
Lakóhelye: ………...............................................................................….......…
Tartózkodási helye: ……….............................................................…....………
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……….......................................………
Állampolgársága: ……......................................................................……....…
Telefonszám (nem kötelező megadni): …………..........................................…
1.2. A kérelmező családi állapota:
egyedülálló,
házastársával/élettársával él együtt.
1.3. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
EU kék kártyával rendelkező, vagy
bevándorolt/letelepedett, vagy
menekült/oltalmazott/hontalan.
1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:
Neve: …………….........................................................…...................……....
Születési neve: …………….......................................………...................……
Anyja neve: ………….............................................…………......................…
Születési helye, ideje (év, hó, nap): ………….....................................……....
Lakóhelye: ……………………...................................................................…..
Tartózkodási helye: ……………......................................................…………..
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………................................…......
1.5. A kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen: .............. fő
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1.6. A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermekekre vonatkozó adatok:
A
Név
(ha eltérő, születési
neve is)

B
Anyja neve

C
Születés helye, ideje
(év, hó, nap)

D
E
Társadalom-biztosítási 18. életévét betöltött személy esetén azon
Azonosító Jele
oktatási intézmény megnevezése, ahol
tanul

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.7. Az elhunyt hozzátartozó adatai
Neve: …………….........................................................…...................…................…....
Születési neve: …………….......................................………...................................……
Anyja neve: ………….............................................…………......................................…
Születési helye, ideje (év, hó, nap): ………….....................................................……....
Lakóhelye: ……………………...................................................................................…..
Tartózkodási helye: ……………......................................................…................……….
Haláeset helye, ideje (év, hó, nap): ……………....................................................….....
2. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

A jövedelmek típusai

A kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel
közös
háztartásban
A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon
élő házastárs
jövedelme
(élettárs)
jövedelme

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló
egyéb jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó jövedelem
3. Nyugellátás, megváltozott
munkaképességű személyek ellátásai
(például rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás), korhatár előtti
ellátás, szolgálati járandóság,
balettművészeti életjáradék, átmeneti
bányászjáradék, időskorúak járadéka, a
nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások emeléséről szóló jogszabály
hatálya alá tartozó ellátás
4. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó támogatások
(különösen: GYED, GYES, GYET,
családi pótlék, gyermektartásdíj,
árvaellátás)
5. Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátások
6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott
tartás-, ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.)
7. A család összes nettó jövedelme
8. A család összes nettó jövedelmét
csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj
összege)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó.
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3. Egyéb nyilatkozatok
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, ezt a
nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik),
- a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező
lakcímen élnek,
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
(A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és
- a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a hatáskört gyakorló szerv - a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül
bejelenteni az eljáró hatóságnak.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Kijelentem, hogy a temetési célra szóló kamatmentes kölcsön támogatás megállapítása iránti
kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz
esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Kelt: ............………….........………….

.....................................................
kérelmező aláírása
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ
Kérjük, hogy szíveskedjen a megfelelő választ X-szel jelölni, és a hiányzó adatokat kitölteni.
A személyi adatok kitöltéséhez:
„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 az a vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek,
mostohagyermek vagy nevelt gyermek – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti
gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével –, 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,
 tartósan beteg, autista, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, korhatárra való tekintet
nélkül, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.
A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe
fogadott, illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolásokat – a magasabb összegű családi
pótlékra, illetve a fogyatékossági támogatásra vonatkozó irat kivételével – a kérelemhez csatolni kell.
A jövedelmi adatok kitöltéséhez:
„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, illetve állattenyésztés
esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között az önkormányzati segélyt, a
lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön
ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a
fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az
alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az
adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében
társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.
A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
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.
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A havi jövedelem kiszámításakor
 rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
 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.
A jövedelem típusai:
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban,
közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban,
honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos
és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá
szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből származó jövedelem.
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.
Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj,
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj,
árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti
életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók
egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások,
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka,
a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék,
álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást elősegítő
megélhetési támogatás, a 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 kérelemhez mellékelni kell:
 a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát,
 a temetési számla másolatát,
 halotti anyakönyvi kivonat másolatát.
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4. melléklet
a ….. önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
települési szülési támogatás igényléséhez
(A kérelmet nyomtatott nagybetűvel kérjük kitölteni!)

1. Személyi adatok
A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: ………….........................................….................................................…
Születési neve: …………...............................................................................…
Anyja neve: …………................................................................................….…
Születési helye, ideje (év, hó, nap): …………...........................................….…
Lakóhelye: ………...............................................................................….......…
Tartózkodási helye: ……….............................................................…....………
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……….......................................………
Állampolgársága: ……......................................................................……....…
Telefonszám (nem kötelező megadni): …………..........................................…
1.2. A kérelmező családi állapota:
egyedülálló,
házastársával/élettársával él együtt.
1.3. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
EU kék kártyával rendelkező, vagy
bevándorolt/letelepedett, vagy
menekült/oltalmazott/hontalan.
1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:
Neve: …………….........................................................…...................……....
Születési neve: …………….......................................………...................……
Anyja neve: ………….............................................…………......................…
Születési helye, ideje (év, hó, nap): ………….....................................……....
Lakóhelye: ……………………...................................................................…..
Tartózkodási helye: ……………......................................................…………..
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………................................…......
1.5. A kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen: .............. fő
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1.6. A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermekekre vonatkozó adatok:
A
Név
(ha eltérő, születési
neve is)

B
Anyja neve

C
Születés helye, ideje
(év, hó, nap)

D
E
Társadalom-biztosítási 18. életévét betöltött személy esetén azon
Azonosító Jele
oktatási intézmény megnevezése, ahol
tanul

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.7. Az újszülőtt adatai
Neve: …………….........................................................…...................…................…....
Születési neve: …………….......................................………...................................……
Anyja neve: ………….............................................…………......................................…
Apja neve: .....................................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hó, nap): ………….....................................................……....
Lakóhelye: ……………………...................................................................................…..
Tartózkodási helye: ……………......................................................…................……….
2. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

A jövedelmek típusai

A kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel
közös
háztartásban
A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon
élő házastárs
jövedelme
(élettárs)
jövedelme

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló
egyéb jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó jövedelem
3. Nyugellátás, megváltozott
munkaképességű személyek ellátásai
(például rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás), korhatár előtti
ellátás, szolgálati járandóság,
balettművészeti életjáradék, átmeneti
bányászjáradék, időskorúak járadéka, a
nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások emeléséről szóló jogszabály
hatálya alá tartozó ellátás
4. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó támogatások
(különösen: GYED, GYES, GYET,
családi pótlék, gyermektartásdíj,
árvaellátás)
5. Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátások
6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott
tartás-, ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.)
7. A család összes nettó jövedelme
8. A család összes nettó jövedelmét
csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj
összege)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó.

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz – Szőc 2015. február 17.

Összesen

33

3. Egyéb nyilatkozatok
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, ezt a
nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik),
- a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező
lakcímen élnek,
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
(A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és
- a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a hatáskört gyakorló szerv - a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül
bejelenteni az eljáró hatóságnak.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Kijelentem, hogy a települési szülési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt
adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt
áthúzással törölni!)

Kelt: ............………….........………….

.....................................................
kérelmező aláírása
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ
Kérjük, hogy szíveskedjen a megfelelő választ X-szel jelölni, és a hiányzó adatokat kitölteni.
A személyi adatok kitöltéséhez:
„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 az a vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek,
mostohagyermek vagy nevelt gyermek – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti
gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével –, 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,
 tartósan beteg, autista, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, korhatárra való tekintet
nélkül, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.
A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe
fogadott, illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolásokat – a magasabb összegű családi
pótlékra, illetve a fogyatékossági támogatásra vonatkozó irat kivételével – a kérelemhez csatolni kell.
A jövedelmi adatok kitöltéséhez:
„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, illetve állattenyésztés
esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között az önkormányzati segélyt, a
lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön
ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a
fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az
alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az
adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében
társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.
A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
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.
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A havi jövedelem kiszámításakor
 rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
 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.
A jövedelem típusai:
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban,
közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban,
honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos
és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá
szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből származó jövedelem.
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.
Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj,
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj,
árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti
életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók
egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások,
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka,
a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék,
álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást elősegítő
megélhetési támogatás, a 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 kérelemhez mellékelni kell:
 a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát,
 a születési anyakönyvi kivonat másolatát.
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