Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2009. (X. 20.) ÁKt. rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló - módosított - 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában,
38. § (9) bekezdésében, 50.§ (2) és az 58/B.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelembe véve az Európai Unió vonatkozó jogforrásait is - az önkormányzat által pénzben és
természetben nyújtott szociális ellátásokról a következő rendeletet (a továbbiakban: R) alkotja:
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy az önkormányzat a közigazgatási határain belül – a hivatkozott törvénnyel és az
ahhoz kapcsolódó kormányrendelettel összhangban – megállapítsa az önkormányzat által pénzben és
természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági
szabályokat, illetve igénybevételüknek módjait, feltételeit, valamint érvényesítési garanciáit.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed a Ártánd község területén élő
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1)
bekezdésében foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak
a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.
(3) A rendelet hatálya kiterjed
a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben
meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a
Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint
b) az Szt. 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális
biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és
családtagjaikra történő alkalmazásiról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott
jogosulti körbe tartozó személyre,
amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett
lakóhellyel rendelkezik.

Eljárási rendelkezések

3. §
(1) A szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmeket (a továbbiakban: kérelem) Ártánd
Község Polgármesteri Hivatalánál kell szóban vagy rendszeresített formanyomtatványon írásban
előterjeszteni. A szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles családja vagyoni és
jövedelmi viszonyairól – külön jogszabályban meghatározott tartalmú – nyilatkozatot tenni, illetve
azokat igazolni.
(3) A jövedelemszámításhoz a kérelemhez csatolni kell:
a)
A havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző
hónap nettó átlagáról kiadott munkáltatói igazolást,
b)
A társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetén a kérelem benyújtását
megelőző három hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét,
c)
Munkanélküli ellátás esetén az azt megállapító határozatot,
d)
Vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolását, a kérelem benyújtását megelőző év
személyi jövedelemadó-alapjáról,
e)
Egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett
nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről.
(4) Ha a kérelem az e rendelet szerint adható ellátások méltányosságból való megállapítására irányul,
a kérelmezőnek csatolnia kell a méltányosság gyakorlására lehetőséget adó körülmény
fennállásának hitelt érdemlő igazolását, amely 5 napnál nem lehet régebbi (pl. az egészségi
állapotra vonatkozó orvosi igazolás).
(5) Ha az eljáró hatóság hivatalos tudomása, vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a
kérelmező életkörülményeire tekintettel a (2) bekezdés szerinti jövedelem nyilatkozatban
foglaltakat vitatja, felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában
álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.
Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelem nyilatkozatban szereplő
jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembe vételével vélelmezhető.
(6) A jogosultság elbírálásához bizonyítékként felhasználható más közigazgatási szerv, hatóság,
illetőleg szociális feladatokat ellátó más szerv által tartott helyszíni szemlén készített jegyzőkönyv,
továbbá az általa más ügy eldöntéséhez készített környezettanulmány, feltéve, ha annak
elkészítése óta három hónap nem telt el, és a jegyzőkönyv az ügy elbírálásához szükséges adatokat
tartalmazza.
(7) A szociális ellátásokra való jogosultságot a Képviselő-testület kétévente legalább egyszer
felülvizsgálja.
(8) Az Önkormányzat e rendelet hatálya alá tartozó tárgykörben az elektronikus ügyintézést nem
vezeti be.
(9) Ha az öregségi nyugdíj legkisebb összege változik, az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális
segély és az ápolási díj összegét a változás időpontjától számított 90 napon belül az Szt. 25. § (5)
bekezdése alapján felül kell vizsgálni.
Pénzbeli- és természetben nyújtott ellátások
Az ellátások formái
4. §
(1) Ártánd Község Önkormányzata szociális rászorultság esetén a jogosult számára
a)
b)
c)
d)
e)
f)

lakásfenntartási támogatást,
az Szt.43/B.§ (1) bekezdése szerinti ápolási díjat,
átmeneti segélyt,
temetési segélyt,
köztemetést
közgyógyellátást (jegyző)

állapít meg az Szt-ben, valamint a R.-ben meghatározott feltételek szerint.
(2) Ártánd Község Önkormányzata szociális rászorultságtól függetlenül, egyéb pénzbeli szociális
támogatásként
a) születési,
b) házasságkötési
c) születésnapi
támogatást állapít meg.
4/A .§
Óvodáztatási támogatás
(1) Ártánd Község Önkormányzat Jegyzője az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról (továbbiakban: Gyvt.) 20/C. § (1) bekezdés szerinti óvodáztatási támogatást
állapít meg annak, aki a Gyvt. 19-20. §-aiban , illetve a Gyvt. 20/C. § (2) bekezdésben írt feltételeknek
megfelel.
(2) Az óvodáztatási támogatás igénylése a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról,
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (továbbiakban: Gyer.) 11. számú melléklet szerinti
„Kérelem az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához ” nevű adatlap kitöltésével
igényelhető, mely jelen rendelet 13. számú mellékletét képezi.
(3) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítására és a támogatás folyósítására a Gyer.
14/A. §, 68/F. § - 68/L. §-ait kell alkalmazni.
(4) Az óvodáztatási támogatást első alkalommal pénzbeli ellátás formájában kell folyósítani.
(5) A támogatás összegét a Gyvt. 20/C § (3) bekezdése szerint kell megállapítani.

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások;
a pénzbeli ellátások kifizetésének, folyósításának,
valamint ellenőrzésének szabályai
5. §
Az ápolási díjnak a kérelem benyújtásának hónapjára járó összege az ellátás havi összege harmincad
részének és az ellátási napok számának a szorzata.
A szociális ellátásokat – ha e rendelet másképpen nem rendelkezik – a megállapító határozat jogerőre
emelkedését követően a Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája (4110
Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.) postai úton vagy házipénztári kifizetéssel utalja ki a jogosultnak.
Az átmeneti segély, illetve a temetési segély a polgármester engedélyével indokolt esetben a
Polgármesteri Hivatal házipénztárából azonnal kifizethető.
A havi rendszeres szociális ellátásra és a lakásfenntartási támogatásra jogosult halála esetén a fel nem
vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő,
nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó
napjáig.
(5) Az Szt. 37/B§ (1) bekezdés b.) és – c.) pontjai alapján rendszeres szociális segélyre jogosult
személy (továbbiakban: jogosult) együttműködésére kijelölt szerve Biharkeresztes Város Egyesített
Szociális Intézménye (4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 9.) - (továbbiakban: ESZI) - társult
település ÁRTÁND (4115 Ártánd, Rákóczi u. 28.)
A jogosult köteles:
a)

a határozat jogerőre emelkedését kézhezvételét követő 15 napon belül

b)
c)
d)
e)
f)

jelentkezni az ESZI – társult település Ártánd községben , és nyilvántartásba vetetni
magát,
a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az egyéni élethelyzethez
igazodó beilleszkedését segítő program kidolgozásában közreműködni,
a beilleszkedési programon alapuló részvételre írásbeli együttműködési
megállapodást megkötni az ESZI — társult település Ártánd községben,
az együttműködési megállapodásban foglaltakat betartani,
folyamatosan kapcsolatot tartani az ESZI — társult település Ártánd községgel,
legalább kéthavonta eleget tenni az ESZI — társult település Ártánd község által
megjelölt kötelezettségének.

(6) Az ESZI — társult település Ártánd község a jogosult részére szociális helyzetéhez és mentális
állapotához igazodva — beilleszkedésének elősegítése érdekében — az alábbiakban felsorolt
beilleszkedést segítő programokat szervezi:
a) egyéni képességeket fejlesztő,
b) életmódot formáló,
c) egyéni életvezetési,
d) mentálhigiénés,
e) rehabilitációs,
f) álláskeresésre irányuló,
g) munkára és pályára állítási,
h) pályakorrekciós,
csoportfoglalkozások, tanácsadások.
(7) Az együttműködési kötelezettség felróható megszegésének minősül, ha a jogosult:
a)
b)
c)
d)

nem jelenik meg határidőben az ESZI — társult település Ártánd községben, és nem
veteti magát nyilvántartásba,
nem működik közre a beilleszkedést segítő program kidolgozásában,
nem köti meg az együttműködési megállapodást az ESZI— társult település Ártánd
községgel,
megszegi az együttműködési megállapodásban foglaltakat, különösen, ha nem tesz eleget
együttműködési, vagy megjelenési kötelezettségének.

(8) Nem minősül felróhatónak az együttműködési kötelezettség megszegése, ha azt a jogosult az ESZI
társult település Ártánd községhez benyújtott okiratokkal, — különösen orvosi igazolás, zárójelentés,
hatósági bizonyítvány — kimenti.
(9) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén
a) az ESZI — társult település Ártánd község egy munkanapon belül írásban új határidő kitűzésével,
felhívja a jogosultat, hogy tegyen eleget a jogerős határozatban, illetve az együttműködési
megállapodásban foglaltaknak.
b) Az ESZI— társult település Ártánd község egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat arról, hogy az
együttműködési kötelezettség másodszori felróható megszegése esetén az Szt. 37/F. § (1) bekezdés c.)
pontja alapján az aktív korú ellátásra való jogosultsága megszüntetésre kerül.
(10) Az ESZI — társult település Ártánd a (9) bekezdésben foglalt kötelezettségén túl köteles a
hatóságot írásban, a kötelezettségszegésről, esetlegesen annak kimentéséről tájékoztatni, továbbá a
másodszori felróható kötelezettségszegés esetén a rendelkezésre álló valamennyi okiratot megküldeni.
(11) Az aktív korúak ellátására irányuló kérelmet e rendelet 1. számú melléklete szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani.

Lakásfenntartási támogatás
6.§
(1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott
lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik
viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt
a) az Szt-ben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban: normatív
lakásfenntartási támogatás),
b) az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban:
helyi lakásfenntartási támogatás),
(2) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150
%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20
%-át meghaladja.
(3) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert
lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó
elismert havi költség összegét a mindenkori Magyar Köztársaság tárgy évre vonatkozó éves
költségvetéséről szóló törvényben előírtak szerint kell számítani.
(4) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a)
b)
c)
d)
e)

ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden
további személy után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege:
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30 %-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
50 %-át,
b) az a) pont szerinti mértéket meghaladó egy főre jutó havi jövedelem esetén a lakásfenntartás
elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata,
de nem kevesebb, mint 2.500 forint. A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell
meghatározni.
Az (5) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:
TM = 0,3 –

J– 0,5 NYM
NYM

´ 0,15

ahol a J a jogosult háztartásában egy főre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.
A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.
7. §
(1) Az önkormányzat – önálló ellátásként – lakásfenntartási támogatásban (helyi lakásfenntartási
támogatás) részesíti azt a személyt, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és a lakásfenntartás
havi költsége a háztartás havi összjövedelméhez viszonyított aránya eléri a 30%-ot.

(2) Ártánd Község Önkormányzati Képviselő-testülete 250 Ft/m2-ben határozza meg a településen
elismert költségként figyelembe vehető összeg nagyságát.
8. §
(1) A lakáskarbantartás költségei a R. alkalmazásában költségként nem számíthatók be.
(2) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg függetlenül a
lakásban élő személyek és háztartások számától.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni az albérletet, a társbérletet és a
jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(4) Az igénylő csak egy címen jogosult lakásfenntartási támogatásra.
9. §
(1) A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. A lakásfenntartási támogatás iránti
kérelmet évente meg kell újítani.
(2) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 2500,-Ft.
(3) A lakásfenntartási támogatás természetbeni támogatás címén kerül megállapításra.
a) A megállapított támogatást igénylő természetes személy számára első helyen az igénylő
természetes személy nevén fellelhető szennyvízdíj számlájának – a kérelem benyújtását
megelőző hónapban keletkezett számlájának összege alapján – megfizetésére a szolgáltatónak
kell átutalni.
b) Ha a megállapított támogatás díja magasabb, mint a kötelezett nevén fellelhető szennyvíz
számlájának díja, akkor a különbözetet második helyen, az igénylő nevén fellelhető
hulladéktároló edény közszolgáltatási díjának a havi közszolgáltatási díja megfizetésére kell a
szolgáltatónak átutalni.
c) Amennyiben a szolgáltató felé átutalt összeg nem fedezi az első, illetve második helyen
keletkező igénylő kiadásait, akkor a különbözetre vonatkozó fizetési kötelezettség az igénylő
terheli.
d) Amennyiben az átutalásra kerülő (első, második helyen történő) kifizetések és a megállapított
támogatás összege között maradék keletkezik, akkor a fennmaradó támogatási összeget a
kérelmezőnek készpénzben kell kiutalni.

(4) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek tárgyév január 1. napjától — március 31.
napjáig, illetőleg tárgyév október 1. napjától december 31. napjáig e rendelet 12. számú melléklete
szerinti formanyomtatványon nyújthatóak be.
(5) A lakásfenntartási támogatás havonta, 12 egyenlő részletben kerül kiutalásra. Az első részletet a
határozat jogerőre emelkedését követő hónap 5. napjáig kell a kérelmezőnek vagy
meghatalmazottjának kiutalni.
Ápolási díj
10. §
(1) A települési önkormányzat képviselő testülete ápolási díjat állapíthat meg annak a
hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi.
(2) A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi
jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül álló
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-ánál alacsonyabb jövedelmi
jogosultsági feltétel nem lehet.

(3) E rendelet alkalmazásában tartósan beteg az a személy, aki a fekvőbeteg szakellátást nyújtó
intézmény vagy illetékes szakrendelő intézet arra jogosult szakorvosa által kiadott zárójelentés,
igazolás alapján a háziorvos szakvéleménye szerint előreláthatólag 3 hónapnál hosszabb
időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.
(4) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet e rendelet 2. számú melléklete szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell az Szt. 43. §-ában meghatározott
igazolást vagy szakvéleményt; az ápolóval közös háztartásban élők jövedelemigazolását; az ápoló
ápolási díj iránti kérelem benyújtásának időpontjában fennálló munkaviszonyára vonatkozó
munkáltatói jövedelemigazolást, nyilatkozatot.
(5) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, illetve az ápolási díjra való jogosultságot meg kell
szüntetni az Szt. 42. § (1)-(2) bekezdésében foglalt esetekben; az e rendeletben foglalt jogosultsági
feltételek fenn nem állása esetén; illetőleg, ha az ápoló vagy az ápolt azt kéri.
(6) A méltányosságból megállapított ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80 %-a.
(7) Az (1) bekezdés alkalmazásában egy személy több ápolt esetén is csak egy ápolási díj
igénybevételére jogosult.
(8) Az ápolási díjra való jogosultság megállapítása előtt, ezt követően pedig évente, vagy szükség
esetén helyszíni szemlét kell végezni
11. §
Az ápolási díjra való jogosultság az ápolt személy halála esetén a halál időpontját követő második
hónap utolsó napjával szűnik meg.
Átmeneti segély
12. §
(1) Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére átmeneti segélyt
nyújt.
(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet:
a)
b)
c)
d)

elemi kár
krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés
társadalom- és egészségbiztosítási ellátás (rokkantsági, öregségi nyugdíj stb.) intézése miatti
jövedelem-kiesés
egyéb, előre nem látható, különös méltánylást érdemlő esetek.

(3) Egy adott időszakon belül ugyanazon kérelmező amennyiben több alkalommal is átmeneti
segélyben részesül, a határozatban rendelkezni kell a konkrét összegekről és a kifizetések
időpontjáról.
(4) Az átmeneti segély természetbeni támogatásként is megállapítható:
a)
élelmiszervásárlási utalvány formájában,
b)
tankönyv- és tanszer beszerzésére,
c)
intézmény térítési díj kifizetésére.
(5) Az átmeneti segély iránti kérelem e rendelet 7. számú melléklete szerinti formanyomtatványon
nyújtható be.

Egyéb pénzbeli támogatás
13. §

(1) Születési támogatásra jogosult az a család, ahol kisgyermek születik, illetve gyermeket
fogadnak örökbe, jövedelemhatárra való tekintet nélkül.
(2) Házasságkötés okán nyújtott egyszeri támogatásra – jövedelemhatárra való tekintet nélkül –
jogosultak azok a személyek, akik a házasságkötést megelőzően legalább egy éve ártándi állandó
bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, a házasulandók mindegyikének első házasságkötése.
(3) Születésnapi támogatásra jogosult évente a 90. életévét betöltött személy, jövedelemhatárra
való tekintet nélkül.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt esetekben a támogatás összege: 5.000,-Ft.
A (2) bekezdésben foglalt esetekben a támogatás összege: 15.000,-Ft.
A (3) bekezdésben foglalt esetekben a támogatás összege: 10.000,-Ft.
(5) Az (1), (2) és (3) bekezdésben foglalt támogatások odaítélése hivatalból és / vagy kérelemre
történik.
Temetési segély
14. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy
eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles
hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását
veszélyezteti.
(2) A temetési segély iránti kérelmet e rendelet 14. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell
benyújtani.
(3) A temetési segély összege nem lehet kevesebb 10.000,- Ft-nál, azaz: Tíz-ezer 00/100 forintnál.
(4) Kérelmező a temetési segély igényléséhez köteles becsatolni a nevére kiállított temetkezési
számlát, valamint az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát.
(5) Temetési segély nem állapítható meg annak:
a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének háromszorosát,
b) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési hozzájárulásban
részesült.
Köztemetés
15. §
(1) Az 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X. 01.) Korm. rendelet 30.§ (1)
bekezdésében foglaltak szerint azt az elhunytat, akinek törvény alapján temetésre kötelezett
hozzátartozója van, és az a kötelezettségét a jegyző felszólítása ellenére sem teljesíti 15 napon
belül, közköltségen kell eltemetni.
A közköltségen törtnő temetés esetén a temetésre kötelezett személyt a temetés helyéről és idejéről
értesíteni kell.
(2) A Polgármester, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója – a
halála esetéről való tudomásszerzést követő 30 napon belül –, gondoskodik az elhunyt személy
közköltségen való eltemettetéséről.
(3) A köztemetés módjára a helyben szokásos legolcsóbb temetési módot kell választani.
(4)
a) Az önkormányzat a köztemetés költségét hagyatéki teherként a területileg illetékes
közjegyzőnél bejelenti, vagy

b) Az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.
c) A polgármester kérelemre engedélyezi a köztemetés költségeinek részletekben történő
visszafizetését.
d) Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye (továbbiakban: utolsó
lakóhelye) szerinti települési önkormányzattól a köztemetés költségét vissza kell igényelni,
a köztemetés elrendelésétől számított 60 napon belül.
Közgyógyellátás
16. §
(1) A jegyző közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat meg az Szt. 50. § (3) bekezdése alapján
az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén annak a szociálisan rászorult személynek, akinek
a) havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 25 %-át eléri és
b) családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 160 %-át, egyedül élő esetén a 210 %-át,
feltéve, hogy az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyona sem neki, sem
családjának nincs.
(2) A jegyző kivételes méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat meg annak a
személynek is, az (1) bekezdésben foglaltakon kívül, aki betöltötte 80. életévét; családjában az egy
főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, és
havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 25%-át.
(3) A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására vonatkozó kérelmet e rendelet 5. számú
melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Az ellátások formái
17. §
(1) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó
alapszolgáltatási formák közül az alábbiakat biztosítja:
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás,
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
d) családsegítés,
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megfogalmazott szolgáltatási formát a Községi Óvoda konyhája
biztosítja.
(3) Az (1) bekezdés b), c), d) pontjában meghatározott szolgáltatási formát – társulás keretében –
Biharkeresztes Város gesztorságával – biztosítja az Önkormányzat.
(4) A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokért térítési díjat kell fizetni, kivételt képez a
családsegítés.
(5) Az étkeztetésért, a házi segítségnyújtásért, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő
térítési díjakat külön rendelet szabályozza.

Étkeztetés
18. §

(1) Az önkormányzat az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri
meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik azt önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
(2) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak napi egyszeri meleg étkeztetéséről
kell gondoskodni, akik azt önmaguk illetve eltartottjaik részre tartósan vagy átmeneti jelleggel
nem képesek biztosítani, különösen
a.) koruk
b.) egészségi állapotuk
c.) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d.) szenvedélybetegségük, vagy
e.) hajléktalanságuk
miatt.
(3) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi
állapota miatt nem képes az (1) bekezdés szerinti étkeztetésről más módon gondoskodni.
(4) A (2) bekezdés szerinti jogosultság megállapítása érdekében a kérelmező köteles egészségi
állapotát háziorvosával igazoltatni.
(5) Az étkeztetés természetbeni ellátásként is nyújtható. A szociálisan rászorultak étkeztetéséről a
Képviselő-testület dönt.
(6) A szociálisan rászoruló legalább napi egyszeri meleg étkeztetésének biztosítása nem köthető
jövedelmi határhoz.
Házi segítségnyújtás
19. §
Az Önkormányzat a házi segítségnyújtás keretében
a) gondoskodik azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját
erejükből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak;
b) gondoskodik azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási
formát igénylik;
c) biztosítja a házi segítségnyújtás keretében alapvető gondozási és ápolási feladatok elvégzését;
d) közreműködik az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetőleg
azok elhárításához segítséget nyújt.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
20. §
Az Önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítja
a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő
haladéktalan megjelenését;
b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések
megtételét;
c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

Családsegítés
21. §
(1) Az Önkormányzat a családsegítés keretében
a) szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, családgondozást, a családban
jelentkező működési zavarok, illetőleg konfliktusok megoldásának elősegítését biztosítja;
b) kapcsolatot tart a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszerbe tartozó
szolgáltatókkal, intézményekkel, koordinálja tevékenységüket.
(2) A családsegítő szolgáltatás a település teljes lakosságára kiterjed.
Szociális szolgáltatások igénybevételére
vonatkozó közös rendelkezések
22. §
(1) Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybe vétele iránti
kérelem a Polgármesteri Hivatalban terjeszthető elő.
(2) A személyes gondoskodás formáira való jogosultságot a megállapítás évétől számítva évente felül
kell vizsgálni.
(3) Az intézményvezető a személyes gondoskodás keretében történő ellátást megszünteti, ha a
jogosult:
a.) másik intézményben történő elhelyezése indokolt
b.) a házirendet súlyosan megsérti
c.) intézményi elhelyezése nem indokolt.
(4) Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról
írásban értesíti a jogosultat illetve törvényes képviselőjét.
(5) Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés
kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat.
(Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó,
illetve bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.)
(6) Az étkeztetésért, a házi segítségnyújtásért, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő
díjakat külön rendelet szabályozza.
Záró rendelkezések
23. §
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba; ezzel egyidejűleg hatályát veszti a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályozásáról
szóló 10/2007.(VIII.23.) Ákt, a 6/2008. (II.18.)ÁKt rendelet, 3/2009.(IV.03) ÁKt. rendelet, és a
6/2009.(V.08.) ÁKt rendelet.
(2) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő és a hatálybalépést
követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
(3) Ez a rendelet az Európai Unió általános jogelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
Ártánd, 2009. október 19.

Benkő Sándor sk.
polgármester
Záradék:
Kihirdetve: 2009. október 20.
Árgyelán Andrea
Körjegyző

Árgyelán Andrea
Körjegyző

1. számú melléklet
a 13/2009. (X. 20.) ÁKt rendelethez
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról
(3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez)
KÉRELEM
aktív korúak ellátásának megállapítására
I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve: .................................................................................................................................................
Születési neve:......................................................................................................................................
Anyja neve:...........................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ..................................................................................................................
Lakóhely: ..............................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ...............................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..............................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): .............................................................................................
Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri.):
...............................................................................................................................................................
A folyószámlát vezető pénzintézet neve:............................................................................................
2. A kérelmező családi állapota:
□ egyedülálló

□ házastársával/élettársával él együtt

3. A kérelmező
□ fogyatékossági támogatásban részesül

□ fogyatékossági támogatásban nem részesül

4. A kérelmező iskolai végzettsége:
□ 8 általánosnál kevesebb
□ középiskolai érettségi

□ 8 általános
□ felsőfokú

5. A kérelmező szakképzettsége:
□ szakképzettséggel nem rendelkezik
□
szakképzettséggel
......................................................................

rendelkezik,

annak

megnevezése:

6. A házastárs/élettárs személyi adatai:
Neve:

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

Születési neve: ..................................................................................................................................
Anyja neve:

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

Születési hely, év, hó, nap: ..............................................................................................................
Lakóhely: ..........................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ...........................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...........................................................................................
7. A kérelmező házastársa/élettársa
□ fogyatékossági támogatásban részesül

□ fogyatékossági támogatásban nem részesül

8. A kérelmezővel együtt élő, eltartott gyermekeinek száma összesen: ............ fő
Születési hely,
év, hó, nap

Név

16. évet betöltött
személy esetén az
oktatási intézmény
megnevezése

Megjegyzés*

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

Kérelmező

Házastársa
(élettársa)

Gyermekei

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó
3. Alkalmi munkavégzésből származó
4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem
III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításának jogcíme:
□ egészségkárosodott
Csatolásra került (a megfelelő aláhúzandó):
- az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakértői bizottságának szakvéleménye,
- Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Regionális Igazgatóságának igazolása.
Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor a fogyatékossági támogatást vagy a vakok
személyi járadékát folyósító szerv neve és címe:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

□ állástalan
Csatolásra került (a megfelelő aláhúzandó):
- a regionális munkaügyi központnak, illetőleg kirendeltségének igazolása
Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor annak a munkaügyi központnak
(kirendeltségnek) a neve és címe, amely a munkanélküli járadékot, álláskeresési járadékot,
álláskeresési segélyt, vállalkozói járadékot folyósította, vagy amellyel a kérelem benyújtása előtt
együttműködött: ..........................................................................
....................................................................................................................................................................
.................
- az együttműködésre kijelölt szerv igazolása a 2009. január 1-jét megelőzően teljesített megelőző
együttműködésről
Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor annak a szervnek a neve és címe, amellyel a
kérelem benyújtása előtt együttműködött:
................................................................................................................................................
- a korábban folyósított szociális ellátások megszüntetéséről szóló határozat, vagy a folyósító szerv
igazolása
Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor az ellátást megszüntető szerv neve és címe:
................................................................................................................................................
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata, illetve okirat hiányában - 35.
életévét betöltött személy esetében - az alapfokú vagy annál alacsonyabb végzettségről szóló
nyilatkozat,
- közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek esetén az intézmény igazolása arról,
hogy a 14 éven aluli gyermek napközbeni ellátása nem biztosítható.
Kérem az alábbi iratok hivatal általi beszerzését:
1..................................................................................................................................................................
2..................................................................................................................................................................
3..................................................................................................................................................................
4..................................................................................................................................................................
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
* kérelmező:
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
- keresőtevékenységet nem folytatok,
- gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban nem részesülök,
- közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat nem folytatok,
- vállalom az elhelyezkedésem érdekében szükséges nyilvántartásba vételt és álláskeresési
megállapodás megkötését,
- vállalom az általános iskolai végzettség, illetve a szakképzés megkezdéséhez szükséges képzés
megszerzését,
- vállalom a beilleszkedést segítő programban való részvételt
* házastárs/élettárs:
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
- a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális
hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján, valamint a Kincstár által
vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Az eljárás megindításáról értesítést: kérek —

nem kérek.

(A megfelelő válasz aláhúzandó)

Dátum: ...................................................
.....................................................
kérelmező

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

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

Tájékoztató
a kérelem kitöltéséhez
A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
I. Személyi adatok
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha
élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.
Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek számít:
- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,
- a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat folytató,
- a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató,
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a
gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. A tanulói, hallgatói jogviszonyra és az
egészségi állapotra vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolni kell.
II. Jövedelmi adatok
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy
külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem
vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített
vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót,
illetve hozzájárulást kell fizetni.
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a
bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint
a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített
vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás,
egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék,
nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel
40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a
kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással
növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának
megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő
összeggel.
Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az
alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást,
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében
nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők
számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi
nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli
közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó
szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás
keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.
Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett
bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg, továbbá a közmunkából,
közhasznú munkából vagy közcélú munkából származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj
legkisebb összegét meghaladó része.
A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a
tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire
tekintettel azt folyósítják.

A havi jövedelem kiszámításakor
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap
alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi
szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből,
továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből
származó jövedelem. Közfoglalkoztatásból származó jövedelem alatt a közmunkából, a közhasznú
munkából vagy a közcélú munkából származó jövedelmet kell érteni.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló
tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés
szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő
foglalkoztatás révén szerzett bevétel. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel
történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja
meg.
4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély,
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék,
gyermektartásdíj.
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti
rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások;
rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka,
rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék,
házastárs után járó jövedelempótlék.
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak
járadéka, a rendszeres szociális segély, a rendelkezésre állási támogatás, az ápolási díj, az
adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély,
képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások,
nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan
és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból,
föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az
előző sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy
annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.
III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
Egészségkárosodott az a személy, aki
a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve egészségkárosodásának mértéke legalább
50%-os, vagy
b) vakok személyi járadékában részesül, vagy
c) fogyatékossági támogatásban részesül.
A kérelemhez
- az a) pontban meghatározott esetben mellékelni kell az Országos Rehabilitációs és Szociális
Szakértői Intézet szakértői bizottságának a munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről,
illetve a legalább 50%-os mértékű egészségkárosodásáról készült szakvéleményét
- a b) és c) pontokban meghatározott esetekben

= vagy mellékelni kell a Magyar Államkincstár illetékes Regionális Igazgatóságának igazolását
arról, hogy a vak személy vakok személyi járadékában, a súlyosan fogyatékos személy pedig
fogyatékossági támogatásban részesül,
= vagy meg kell adni a folyósító szerv nevét és címét, valamint ki kell tölteni az igazolás hivatal
általi beszerzésére vonatkozó kérelmet.
Állástalan az a személy:
a) akinek a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a
továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, és álláskeresést ösztönző
juttatásban, illetve képzési támogatásként keresetpótló juttatásban nem részesül, vagy
b) akinek az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási
időtartam lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az álláskeresési
támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy
c) aki az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelőző két évben a
regionális munkaügyi központtal, illetőleg annak kirendeltségével (a továbbiakban: munkaügyi
központ), vagy 2009. január 1-jét megelőzően a lakó-, tartózkodási hely szerint illetékes települési
önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) legalább egy év
időtartamban együttműködött, vagy
d) akinek az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres
szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, rehabilitációs
járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj, továbbá
az árvaellátás megszűnése miatt az özvegyi nyugdíj folyósítását megszüntették, és közvetlenül a
kérelem benyújtását megelőzően a munkaügyi központtal, illetve annak kirendeltségével, vagy az
együttműködésre kijelölt szervvel legalább három hónapig együttműködött,
e) akinek az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelőzően fennálló
aktív korúak ellátására való jogosultsága nem az együttműködési kötelezettség megszegése miatt szűnt
meg, feltéve, hogy az aktív korúak ellátása megállapítását a kérelmező a korábbi jogosultság
megszüntetésétől számított harminchat hónapon belül kérte.
A kérelemhez vagy mellékelni kell az alábbi igazolások valamelyikét, vagy meg kell adni azon
szerv nevét és címét, ahonnan az irat beszerezhető. Ez utóbbi esetben az igazolás hivatal általi
beszerzésére vonatkozó kérelem kitöltése is szükséges!
- Az a) pontban meghatározott esetben: a munkaügyi központnak (kirendeltségének) az igazolása a
munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély folyósítás időtartamának lejártáról,
valamint arról, hogy a nem foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül.
- A b) pontban meghatározott esetben: a munkaügyi központ (kirendeltség) igazolása arról, hogy az
álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon
napjainak számáról, amelyeket az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni.
- A c), d) pontokban meghatározott esetben: a munkaügyi központ (kirendeltség) vagy az
együttműködésre kijelölt szerv igazolása a megelőző együttműködés teljesítéséről.
- A d), e) pontokban meghatározott esetben: a korábban megállapított szociális ellátások
megszüntetéséről szóló határozat, vagy a folyósító szerv igazolása, ha a korábbi ellátásokat nem a
kérelmező jelenlegi lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat folyósította.
Minden esetben csatolni kell az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát,
illetve az alapfokú vagy annál alacsonyabb végzettség esetében okirat hiányában az erről szóló
nyilatkozatot.
Amennyiben az igénylő 14. életévét be nem töltött, iskolában tanuló gyermekének a napközbeni
ellátása nem biztosított, csatolni kell az intézmény erre vonatkozó igazolását.
A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is
alá kell írniuk. Ha az ellátást kérő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a
törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

2. számú melléklet
a 13/2009. (X. 20.) ÁKt rendelethez
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról
(4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez)
KÉRELEM
az ápolási díj megállapítására
I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok
1. Személyi adatok
Neve: ...................................................................................................................................................
Születési neve: ....................................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ................................................................................................................
Lakóhely:.............................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .............................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ............................................................................................
Adóazonosító jele: .............................................................................................................................
Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolat: .....................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): ............................................................................................
Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri):
.............................................................................................................................................................
A folyószámlát vezető pénzintézet neve: .........................................................................................
2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
a) Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy:
□ súlyosan fogyatékos
□ fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos
□ 18 éven aluli tartósan beteg
□ 18. életévét betöltött tartósan beteg
Ha a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyre való tekintettel kérem a magasabb
összegű ápolási díj megállapítását, egyben tudomásul veszem az ezzel kapcsolatos vizsgálat
elvégzésének szükségességét.
b) Kijelentem, hogy
- keresőtevékenységet:
□ nem folytatok
□ napi 4 órában folytatok
□ otthonomban folytatok
- nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok
- rendszeres pénzellátásban
□ részesülök és annak havi összege: .....................
□ nem részesülök
- az ápolási tevékenységet:
□ a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen
□ az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén végzem.
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó)
c) Az ápolt személy:
□ közoktatási intézmény tanulója,
□ óvodai nevelésben részesül,
□ nappali szociális intézményi ellátásban részesül,
□ felsőoktatási intézmény hallgatója.

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

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

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Az eljárás megindításáról értesítést: kérek —

nem kérek.

(A megfelelő válasz aláhúzandó)

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

..........................................................................
az ápolást végző személy aláírása

.....................................................................................
az ápolt személy vagy törvényes képviselője aláírása

TÁJÉKOZTATÓ
a kérelem kitöltéséhez
A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 42. § (1) bekezdése
értelmében
Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó ha:
- keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4
órát meghaladja,
- szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója,
- rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem
értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett
keresőtevékenységből adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válás esetén folyósítanak, továbbá azt a saját jogú nyugdíjat, amelyet az ápolási díjban részesülő személy az Szt.
42. § (4) bekezdése alapján kap.
Rendszeres pénzellátásnak minősül: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a
gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, az öregségi
járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi,
munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat,
továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább
két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti
táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított
pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási
járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a
gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre
állási támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék,
valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló
vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján
külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás.
Fokozott ápolást igényel az a súlyosan fogyatékos személy, aki mások segítsége nélkül önállóan nem
képes:
a) étkezni, vagy
b) tisztálkodni, vagy
c) öltözködni, vagy
d) illemhelyet használni, vagy
e) lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni,
feltéve, hogy esetében az a)-e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll.
A kérelem 2. c) pontját abban az esetben kell kitölteni, ha az ápolt személy közoktatási intézmény
tanulója, óvodai nevelésben részesül, nappali szociális intézményi ellátásban részesül vagy
felsőoktatási intézmény hallgatója. Az erről szóló igazolást a kérelemhez csatolni kell.
A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a háziorvos igazolását.

3. számú melléklet
a 13/2009. (X. 20.) ÁKt rendelethez
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról
(5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez)
IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY
az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához
(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)
I. Igazolom, hogy
Neve:
...........................................................................................................................................
Születési neve: ...........................................................................................................................................
Anyja neve:

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

Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................................................
Lakóhely: ..................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ....................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...................................................................................................
□ Súlyosan fogyatékos
súlyos fogyatékosságának jellege:
□ látássérült
□ hallássérült □ értelmi sérült

□ mozgássérült,

vagy

□tartósan beteg

Fenti igazolást nevezett részére
az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet ...... fokú szakértői bizottságának
.......................... számú szakvéleménye, vagy a ................................ megyei gyermek szakfőorvos
.......................... számú igazolása, vagy ............................................. fekvőbeteg-szakellátást nyújtó
intézmény ...................................................................... szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott
....................................... keltű igazolás/zárójelentés, vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértő
Bizottság .................................. számú szakvéleménye alapján állítottam ki.
II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy fogyatékossága/betegsége miatt állandó és tartós
gondozásra szorul. A gondozás várható időtartama:
□ 3 hónapnál hosszabb, vagy
□ 3 hónapnál rövidebb.

Dátum: ................................................
P. H.
................................................
háziorvos aláírása
munkahelyének címe

TÁJÉKOZTATÓ
a háziorvosi igazolás és szakvélemény kitöltéséhez

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

4. számú melléklet
a 13/2009. (X. 20.) ÁKt rendelethez
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
szabályozásáról

természetbeni szociális ellátások helyi

(6. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez)
Igazolás az ápolási díj megállapításához

Igazolom, hogy .................................................................................................................................(név)
Anyja neve: ...............................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................................................
Lakóhely: ..................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ....................................................................................................................................
„A” közoktatási intézmény tanulója,
„B” óvodai nevelésben részesül,
„C” nappali szociális intézményi ellátásban részesül,
„D” felsőoktatási intézmény hallgatója.
Az intézmény megnevezése: .......................................................................................................
Az „A” pontban foglalt esetben az intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások
időtartamát
meghaladja

nem haladja meg.

A „B”-„C” pontban foglalt esetben az intézmény igénybevételének, illetőleg a „D” pont szerinti
esetben az intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát
meghaladja

nem haladja meg.

Az „A”-„D” pontban foglalt intézmény igénybevétele az ápolást végző személy rendszeres
közreműködését
szükségessé teszi

nem teszi szükségessé.

Dátum: ...................................................
P. H.
................................................
intézményvezető

5. számú melléklet
a 13/2009. (X 20.) ÁKt rendelethez
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról
(7. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez)
SZAKVÉLEMÉNY
a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot vizsgálatáról
I. Az ápolt személy személyi adatai
Neve:

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

Születési neve:

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

Anyja neve:

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

Születési hely, év, hó, nap:

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

Ápolt személy lakóhelye:

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

Tartózkodási helye:

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

II. A vizsgálat adatai
A helyszíni vizsgálat helye:

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

időpontja: .........................................................., időtartama: .................................................................
A helyszíni vizsgálatot végző személy neve: ...........................................................................................
munkahelye: .............................................................................................................................................
munkaköre: ..............................................................................................................................................
A szakértői vizsgálat megállapítása:
Az ápolt személy mások személyes segítsége nélkül önállóan
a) étkezni:
□ képes, indokolás:
.........................................................................................................................................................
□ nem képes, indokolás:
.........................................................................................................................................................
b) tisztálkodni:
□ képes, indokolás:
.........................................................................................................................................................
□ nem képes, indokolás:
.........................................................................................................................................................
c) öltözködni:
□ képes, indokolás:
.........................................................................................................................................................
□ nem képes, indokolás:
.........................................................................................................................................................
d) illemhelyet használni:
□ képes, indokolás:
.........................................................................................................................................................
□ nem képes, indokolás:
.........................................................................................................................................................
e) lakáson belül - segédeszköz igénybevételével vagy anélkül - közlekedni:
□ képes, indokolás:
.........................................................................................................................................................
□ nem képes, indokolás:
.........................................................................................................................................................

A vizsgálatot végző megjegyzése:
....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
A
szakértői
véleményhez
felhasznált
hivatalos
irat
pontos
megnevezése:
.........................................................................................................................................................
kelte:................................................megállapítása: ..................................................................................
.........................................................................................................................................................
III. Szakértői vélemény
A fent nevezett személy esetében a fokozott ápolási igény
□ fennáll, indokolás:
.........................................................................................................................................................
□ nem áll fenn, indokolás:
.........................................................................................................................................................
A szakértői vélemény érvényességi ideje: 200.... év......................... hó .... nap
Dátum: ................................................

.....................................
a szakértő aláírása,
munkahelyének címe
P. H.

Megjegyzés: - A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatot kitölteni.
- A II. pontban foglaltakat a helyszíni vizsgálatot végző személy tölti ki!

6. számú melléklet
a 13/2009. (X. 20.) ÁKt rendelethez
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról
(8. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez)
SZAKVÉLEMÉNY
a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot felülvizsgálatáról
I. Ápolt személy személyi adatai
Neve: .........................................................................................................................................................
Születési neve: ..........................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ......................................................................................................................
Lakóhely: ..................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ....................................................................................................................................
II. A felülvizsgálatra vonatkozó adatok
A helyszíni vizsgálat helye: ............................................................ időpontja: ........................................
A szakértői vizsgálat megállapítása:
Az ápolt személy mások személyes segítsége nélkül önállóan
a) étkezni:
□ képes, indokolás: .............................................................................................................................
□ nem képes, indokolás: .....................................................................................................................
b) tisztálkodni:
□ képes, indokolás: .............................................................................................................................
□ nem képes, indokolás: .....................................................................................................................
c) öltözködni:
□ képes, indokolás: .............................................................................................................................
□ nem képes, indokolás: .....................................................................................................................
d) illemhelyet használni:
□ képes, indokolás: .............................................................................................................................
□ nem képes, indokolás: .....................................................................................................................
e) lakáson belül - segédeszköz igénybevételével vagy anélkül - közlekedni:
□ képes, indokolás: .............................................................................................................................
□ nem képes, indokolás: .....................................................................................................................
A vizsgálatot végző megjegyzése: ............................................................................................................
A szakértői véleményhez felhasznált hivatalos dokumentum pontos megnevezése
.......................................................... kelte ................................ megállapítása .........................................
III. Szakértői vélemény
A fent nevezett személy esetében a fokozott ápolási igény
□ fennáll, indokolás: ...............................................................................................................................
□ nem áll fenn, indokolás: .....................................................................................................................
Dátum: ................................................
.............................................................
a vizsgálatot végző szakértő aláírása,
munkahelyének címe
Megjegyzés:
A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.

7. számú melléklet
a 13/2009. (X. 20.) ÁKt rendelethez
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi
szabályozásáról
KÉRELEM
ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
1. Kérelmező adatai:
Név:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Életvitelszerű tartózkodási helye:
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:
személyi igazolvány / személyazonosító igazolvány

Személyazonosító igazolvány típusa:
Személyazonosító igazolvány száma:
Érvényességi ideje:
Állampolgársága:
Neme:
Telefonszám (nem kötelező megadni):

2. A kérelmezővel együtt élők száma összesen: ............ fő
Név

Születési hely,
idő

Anyja neve

Házastársa, élettársa
Egyéb rokon,
(akinek eltartásáról gondoskodik)
Gyermekei*

3. A kérelem indoklása:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Hozzájárulok, hogy kérelmemre indult eljárásban szükséges adataimat az 1992. LXIII. törvény 3. §
szerint felhasználhatják.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Az eljárás megindításáról értesítést:

kérek

—

nem kérek ( a megfelelő alá húzandó).

Ártánd, _______________________
______________________
kérelmező aláírása

Jövedelmi adatok

(Forintban)

A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

a)

Közeli hozzátartozók jövedelme
b)
c)
d)
e)
f)

Összesen
g)

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

Egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulék összege

12. Munkavállalói járulék összege
13. A család havi nettó jövedelme
összesen [9-(10+11+12)]
14. A család összes nettó
jövedelmét csökkentő tényezők
(tartásdíj összege)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt
adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt
adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.
§ (2) bekezdése alapján az önkormányzat a fővárosi, a megyei APEH útján ellenőrizheti.
Dátum: ....................................
...........................................................
a támogatást kérő aláírása

8. számú melléklet
a 13/2009. (X. 20.) ÁKt rendelethez
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról
(2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez)
KÉRELEM
az időskorúak járadékának megállapítására
I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve:

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

Születési neve:

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

Anyja neve:

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

Születési hely, év, hó, nap:

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

Lakóhely:

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

Tartózkodási hely:

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..............................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): ................................................................................................
Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri):
..............................................................................................................
A folyószámlát vezető pénzintézet neve:
..............................................................................................................
2. A kérelmező családi állapota:
□ egyedülálló

□ házastársával/élettársával él együtt

3. A házastárs/élettárs személyi adatai:
Neve:

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

Születési neve:

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

Anyja neve:

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

Születési hely, év, hó, nap:

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

Lakóhely:

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

Tartózkodási hely:

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..............................................................................................
II. Jövedelmi adatok:
Jövedelem típusa

Kérelmező
Házastárs/élettárs
havi jövedelme (forint)

Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás
Keresőtevékenységből származó jövedelem
Egyéb jövedelem
Összesen

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
*- kérelmező: életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész
aláhúzandó),
*- házastárs/élettárs: életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a
megfelelő rész
aláhúzandó),
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális
hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Az eljárás megindításáról értesítést: kérek —

nem kérek.

(A megfelelő válasz aláhúzandó)

Dátum: ................................................
.........................................................................
kérelmező aláírása

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

TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ
A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
1. Személyi adatok
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha
élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.
2. Jövedelemre vonatkozó adatok
Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat, a rokkantsági nyugdíjat,
a mezőgazdasági járadékot, az özvegyi nyugdíjat, a baleseti rokkantsági nyugdíjat, a hozzátartozói
baleseti nyugellátást, az átmeneti járadékot, a rendszeres szociális járadékot, a bányászok
egészségkárosodási járadékát, a rokkantsági járadékot, a rehabilitációs járadékot, a hadigondozottak és
nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásait és egyéb hasonló jellegű juttatásokat.
Keresőtevékenységből származó jövedelemnek minősül minden olyan bevétel, amely
munkavégzésből származik - például: munkabér, megbízási díj, vállalkozásból származó jövedelem.
Egyéb jövedelmek között kell feltüntetni a táppénzt, a gyermekgondozási segélyt, a gyermeknevelési
támogatást, a munkaügyi központ vagy az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat (például:
álláskeresési támogatás, rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, ápolási díj),
valamint azon jövedelmeket, amelyek az előző két rovatban nem tüntethetők fel.
Ha a jövedelemből munkavállalói járulékot, személyi jövedelemadót, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékot, magán-nyugdíjpénztári tagdíjat fizetnek, akkor jövedelemnek e befizetésekkel
csökkentett összegét kell a kérelemben szerepeltetni.
Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az
alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást,
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében
nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők
számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi
nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli
közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó
szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás
keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.
Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett
bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg, továbbá a közmunkából,
közhasznú munkából vagy közcélú munkából származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj
legkisebb összegét meghaladó része.
A havi jövedelem kiszámításakor
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap
alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
A jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez
mellékelni szükséges.

9. számú melléklet
a 13/2009. (X. 20.)ÁKt rendelethez
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról
(9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez)
KÉRELEM
a közgyógyellátás megállapítására
I. A kérelmező személyi adatai
Neve: ..........................................................................................................................................................
Születési neve: ...........................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................................................
Lakóhely: ..................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ....................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...................................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): ....................................................................................................
II. A jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő pontot kérjük
bekarikázni!):
a) az alábbi ellátások valamelyikében részesülök;
(Kérjük X-szel jelölje be, hogy melyik ellátásban részesül.)
□ egészségkárosodásra tekintettel nyújtott rendszeres szociális segély
□ hadigondozotti pénzellátás
□ nemzeti gondozotti pénzellátás
□ központi szociális segély
□ rokkantsági járadék
□ I. vagy II. csoportú rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugellátás
□ magasabb összegű családi pótlék (vagy a kérelmezőre tekintettel folyósítják)
Csatolásra került (a megfelelő aláhúzandó):
- a nyugdíjfolyósító szerv igazolása vagy határozata a
hadigondozotti pénzellátás
nemzeti gondozotti ellátás
központi szociális segély
rokkantsági járadék
rokkantsági/baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításáról
- a családtámogatási igényt elbíráló szerv igazolása vagy határozata a magasabb összegű családi
pótlék folyósításáról.
Amennyiben az irat hivatal általi beszerzését kéri, akkor a megjelölt ellátást folyósító szerv neve és
címe, az ellátás folyósítási száma:
..................................................................................................................................................................
b) bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó, átmeneti gondozott, átmeneti vagy
tartós nevelésbe vett kiskorú személynek
Csatolásra került: az intézményi elhelyezést vagy nevelésbe vételt igazoló irat.
Amennyiben az irat hivatal általi beszerzését kéri, akkor a gondozásba/nevelésbe vételt elrendelő
gyámhivatal neve, címe:
..................................................................................................................................................................
c) jövedelmi helyzetemre és a magas gyógyszerköltségemre tekintettel
(Ez esetben ki kell tölteni a III. pontban szereplő családtagokra vonatkozó adatokat, valamint a
jövedelemnyilatkozatot.)

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

□ nem egyedül élő

b) A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai
A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő.
Közeli hozzátartozó
neve
(születési neve)

Családi kapcsolat
megnevezése

Születési helye, év,
hónap, nap

Megjegyzés*

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
- a 16-20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem
rendelkezik,
- életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását,
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.
c) Jövedelmi adatok
A jövedelem típusa
1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
3. Alkalmi munkavégzésből származó
4. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

IV. Nyilatkozatok
a) A II/a) pont szerinti jogosultság esetén nyilatkozom arról, hogy krónikus betegségre tekintettel
□ kérem
□ nem kérem
egyéni gyógyszerkeret megállapítását. (Kérjük X-szel jelölje be a megfelelő választ.)
b) A közgyógyellátási igazolvány átvételére vonatkozó nyilatkozat:
□ A közgyógyellátás igazolvány kézbesítését postai úton: .............................................. címre kérem.
□ A közgyógyellátási igazolványt .............................................területi egészségbiztosítási pénztárnál
személyesen veszem át.
(Kérjük X-szel jelölje be a megfelelő választ.)

c) Kijelentem, hogy
*- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész
aláhúzandó),
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel
is rendelkezik.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört
gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához, továbbá a közgyógyellátási nyilvántartásban szereplő adatoknak a közgyógyellátás
információs rendszerében történő felhasználásához.
Az eljárás megindításáról értesítést: kérek —

nem kérek.

(A megfelelő válasz aláhúzandó)

Dátum: ................................................
..........................................................................
kérelmező aláírása

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

TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ
Jövedelmi adatok:
Abban az esetben, ha a kérelmező a közgyógyellátást jövedelmi helyzetére és magas
gyógyszerköltségére tekintettel kéri, a jogosultság megállapításához szükséges az egy családban élő
közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata.
Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli
hozzátartozók közössége.
Közeli hozzátartozónak számít:
- a házastárs, az élettárs;
- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő,
illetve a szülő házastársa vagy élettársa;
- az a vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, aki
= húszévesnél fiatalabb, és önálló keresettel nem rendelkezik,
= huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytat,
= huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat folytat,
= korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi
vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az
állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. A tanulói, hallgatói
jogviszonyra és az egészségi állapotra vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolni kell.
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy
külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem
vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített
vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót,
illetve hozzájárulást kell fizetni.
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a
bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint
a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített
vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás,
egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék,
nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel
40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a
kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással
növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának
megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő
összeggel.
Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az
alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást,
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében
nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők
számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi
nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli
közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó
szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás

keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.
Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett
bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg, továbbá a közmunkából,
közhasznú munkából vagy közcélú munkából származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj
legkisebb összegét meghaladó része.
A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a
tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek jövedelmeként kell figyelembe venni, akire
tekintettel azt folyósítják.
A havi jövedelem kiszámításakor
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap
alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi
szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből,
továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből
származó jövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló
tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés
szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő
foglalkoztatás révén szerzett bevétel. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel
történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja
meg.
4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi- gyermekágyi segély,
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék,
gyermektartásdíj.
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti
rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások;
rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka,
rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék,
házastárs után járó jövedelempótlék.
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak
járadéka, a rendszeres szociális segély, a rendelkezésre állási támogatás, az ápolási díj, az
adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély,
képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások,
nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan
és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból,
föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az
előző sorokban nem került feltüntetésre.A jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy
annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

10. számú melléklet
a 13/2009. (X. 20.) ÁKt rendelethez
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról
(10. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez)
Háziorvosi igazolás
I. A kérelmező személyi adatai
Neve............................................................................................................................................................
Születési neve: ...........................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................................................
Lakóhely: ..................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ....................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...................................................................................................
A háziorvosi igazolás kiadására
□ közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása
□ egyéni gyógyszerkeret felülvizsgálata
céljából kerül sor. (A megfelelő választ X-szel kell jelölni.)
II. A társadalombiztosítás által támogatott, tartósan alkalmazott gyógyító ellátási szükségletre
vonatkozó adatok
1. Havi rendszerességgel rendelt gyógyszerek:
A
AT
Gyógyszer
betegség C TTT megnevezés
BNO kód kód
e
kódja

Gyógyszer
forma

HatóA
Napi Gyógyszer Szakanyag hatóanyag adagolás rendelésér orvos
pecsétmege
napi
nevezés mennyiség
vonatkozó száma*
jelzés*
*
e
e

* Ebben a rovatban a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti jelzést kell
feltüntetni.
** Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha a gyógyszert csak szakorvos rendelheti vagy a javaslatot a
szakorvos tette.
A táblázatban valamennyi, a kérelmező által szedett, tb-támogatásba befogadott gyógyszert fel kell
tüntetni.
A „Megjegyzés” rovatban kell jelezni:
- ha a hatóanyagnak megfelelő készítmény rendelése indikációhoz kötött kiemelt vagy emelt
támogatással történik, vagy
- a hatóanyag valamely formájával vagy bármely összetevővel szemben esetleg fennálló
érzékenységet.

Megjegyzés

2. Gyógyászati segédeszközök és orvosi rehabilitáció céljából havonta rendszeresen rendelt
gyógyító ellátások:

A betegség
BNO kódja

Szükséges eszköz, illetve kezelés
ISO kód/GYF
Formája,
Rendelésének, ill.
szolgáltatás kód
megnevezése
alkalmazásának
gyakorisága
(havi mennyisége)

Szakorvos
pecsétszáma*

* Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha a javaslatot a szakorvos tette.
Figyelem! Ha a közgyógyellátás iránti kérelmet az Szt. 50. § (1) bekezdése szerint nyújtják be
(alanyi jogú közgyógyellátás), a 2. pontban foglaltakat nem kell kitölteni.
III. Háziorvosra (intézményi orvosra) vonatkozó adatok, a háziorvos nyilatkozata
A háziorvos neve: .....................................................................................................................................
Személy-specifikus orvosi bélyegzőjének száma: ..................................................................................
Ágazati azonosító: ....................................................................................................................................
ÁNTSZ engedély száma: .........................................................................................................................
Rendelő/munkahely neve, címe: .............................................................................................................
Telefonszáma: ...........................................................................................................................................
Kijelentem, hogy az igazolásban feltüntetett gyógyító ellátásra vonatkozó szükséglet kizárólag a
közgyógyellátást igénylő személy orvosi dokumentációjában igazolt kezelése alapján került
megállapításra.
Dátum: ...................................................
P. H.
...........................................
háziorvos aláírása

11. számú melléklet
a 13/2009. (X. 20.) ÁKt rendelethez
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról
(11. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez)
SZAKHATÓSÁGI MEGKERESÉS
................................... Területi Egészségbiztosítási Pénztár részére
I. A kérelmező személyi adatai
Neve:...........................................................................................................................................................
Születési neve: ...........................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................................................
Lakóhely: ..................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ....................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...................................................................................................
1. Nevezett a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítását az
□ Szt. 50. § (1) bekezdésében
□ Szt. 50. § (2), illetve (3) bekezdésében
foglalt jogosultsági feltételek fennállására hivatkozással kérte. (A megfelelő választ X-szel kell
jelölni.)
2. Nevezett a gyógyszerkerete felülvizsgálatát kérte.
(Az 1. és 2. pont közül a megfelelő bekarikázandó.)
II. A szakhatósági megkeresést benyújtó jegyző adatai
Neve: ..........................................................................................................................................................
Székhelye: .................................................................................................................................................
Címe: .........................................................................................................................................................
Telefonszáma: ...........................................................................................................................................
Dátum: ........................................
P. H.
................................................
a jegyző aláírása

Figyelem! A szakhatósági megkereséséhez zárt borítékban csatolni kell a háziorvosi igazolást.

12. számú melléklet
a 13/2009. (X. 20.) ÁKt rendelethez
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról
KÉRELEM
Lakásfenntartási támogatás megállapításához
1. Kérelmező adatai:
Név:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Életvitelszerű tartózkodási helye:
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:
Személyazonosító igazolvány típusa:

személyi igazolvány / személyazonosító igazolvány

Személyazonosító igazolvány száma:
Érvényességi ideje:
Állampolgársága:
Neme:
Telefonszám (nem kötelező megadni):
2. A kérelmezővel együtt élők száma összesen: ............ fő
Név

Születési hely,
idő

Anyja neve

Házastársa, élettársa
Egyéb rokon,
(akinek eltartásáról gondoskodik)
Gyermekei*

3. A lakás nagysága: ………. m2.

Lakószobák száma: __________

A lakás komfortfokozata (a megfelelő rész aláhúzandó):
összkomfortos

komfortos

félkomfortos

komfort nélküli

Hozzájárulok, hogy a kérelmemre indult eljárásban szükséges adataimat az 1992. évi LXIII. törvény
3.§-a, valamint a módosított 1993. évi III. törvény vonatkozó §-ai alapján felhasználják.
Dátum: _________________________
_______________________
kérelmező aláírása

A. Jövedelmi adatok

(Forintban)

A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

a)

b)

Közeli hozzátartozók jövedelme
c)
d)
e)
f)

Összesen
g)

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű
jog átruházásából származó
jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű
ellátások
5. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (GYED, GYES,
GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj stb.)
6. Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátás
(munkanélküli járadék,
rendszeres szociális és nevelési
segély, jövedelempótló
támogatások stb.)
7. Föld bérbeadásából származó
jövedelem
8. Egyéb (pl. ösztöndíj,
értékpapírból származó
jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.)
9. Összes bruttó jövedelem
10. Személyi jövedelemadó vagy
előleg összege
11. Egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulék összege
12. Munkavállalói járulék összege
13. A család havi nettó jövedelme
összesen [9-(10+11+12)]

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2) bekezdése alapján az
önkormányzat a fővárosi, a megyei APEH útján ellenőrizheti.
Az eljárás megindításáról értesítést: kérek —
aláhúzandó)

nem kérek.

(A megfelelő válasz

Dátum: .......................................
...........................................................
a támogatást kérő aláírása

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

13. számú melléklet
a 13/2009. (X. 20.) ÁKt rendelethez
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról
(11. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. Rendelethez)
KÉRELEM
az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához
Alulírott .............................................................................. szülői felügyelet gyakorlására jogosult
szülő kérem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeke(i)m óvodáztatási
támogatását.
NYILATKOZAT
A) Személyi adatok
1. Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítását kérő
a) neve (születési név is):

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

b) anyja neve:

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

c) születési helye, ideje:

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

d) lakcíme:

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

2. A gyermek(ek)
a) neve (születési név is):

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

b) anyja neve:

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

c) születési helye, ideje:

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

d) lakcíme:

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

B) Nyilatkozat az iskolai végzettségről (Ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot,
mindkét szülőnek külön-külön nyilatkoznia kell.) (A megfelelő aláhúzandó!)
1. Kijelentem, hogy iskolai végzettségemről a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 7. számú melléklete szerint már
nyilatkoztam.
VAGY
2. Kijelentem, hogy gyermeke(i)m hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán
folytatott tanulmányaimat fejeztem be sikeresen.
C) Záradék
Nyilatkozom, hogy az óvodáztatási támogatás igénybevétele esetén gyermek(i)m rendszeres
óvodába járásáról gondoskodom.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a KÉRELEM-ben és a NYILATKOZAT-ban
közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a KÉRELEM-ben és a NYILATKOZAT-ban közölt adatoknak az óvodáztatási
támogatás megállapítására irányuló eljárásban való kezeléséhez.
Az eljárás megindításáról értesítést: kérek —
aláhúzandó)
Dátum: .........................................................

nem kérek.

(A megfelelő válasz

.......................................................................
az óvodáztatási támogatást igénylő aláírása

14. számú melléklet
a 13/2009. (X. 20.) ÁKt rendelethez
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról
KÉRELEM
Temetési segély megállapításához
1. Kérelmező adatai:
Név:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Életvitelszerű tartózkodási helye:
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:
Személyazonosító igazolvány típusa:

személyi igazolvány / személyazonosító igazolvány

Személyazonosító igazolvány száma:
Érvényességi ideje:
Állampolgársága:
Neme:
Telefonszám (nem kötelező megadni):

2. A kérelmezővel együtt élők száma összesen: ............ fő

Név

Születési hely,
idő

Házastársa, élettársa
Egyéb rokon, (akinek
eltartásáról gondoskodik)
Gyermekei*

A család összes jövedelme:
Egy főre jutó jövedelem:

Anyja neve

Jövedelme

3. Az elhunyt személy adatai:

Név:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Állampolgársága:
Neme:
Hozzátartozó minősége: a kérelmező házastársa — élettársa — gyermeke — szülője — egyéb
(A megfelelő rész aláhúzandó.)
Temetkezési számlák összege: ____________________ Ft (csatolandók)
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy kérelmemre indult eljárásban szükséges adataimat az 1992. LXIII. törvény 3. §a szerint felhasználhatják, illetve szükség esetén továbbítsák.
Az eljárás megindításáról értesítést:

kérek

—

nem kérek ( a megfelelő alá húzandó).

Ártánd, ________________________________

______________________
kérelmező aláírása

15. számú melléklet
a 13/2009. (X. 20.)ÁKt rendelethez
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi
szabályozásáról
(1. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez)
Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyi adatai
Neve: .......................................................................................................................................................
Születési neve: .......................................................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ....................................................................................................................
Lakóhely: ...............................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................................................

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona
A. Ingatlanok
1.

Lakástulajdon

és

lakótelek-tulajdon

címe:
................................... város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2,
tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év. Becsült forgalmi érték:*
................................... Ft.
Haszonélvezeti joggal terhelt:

igen

nem

(vagy

állandó,

illetve tartós

használat):

(a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
................................. város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete:
........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év. Becsült forgalmi érték:*
.......................................... Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):
...................................................... címe: ...................................... város/község...........................
út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje:
................ év. Becsült forgalmi érték:* ............................. Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .........................................................
címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz.
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év. Becsült
forgalmi érték:* .................... Ft

II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű: '
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a
szerzés
ideje:
.............................................................
Becsült
.................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám
a
szerzés
ideje:
.............................................................
Becsült
.................................... Ft

forgalmi

érték:**

forgalmi

érték:**

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
...............................................
aláírás
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a
forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

