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Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 

/2020.(..) önkormányzati rendelete 

a szociális  és gyermekvédelmi  ellátásokról 

Hegyesd község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti 

hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.)Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvény 

(továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés) pontjában, 26. §.-ban, 32. §. (1) 

bekezdés b) pontjában (3) bekezdésében, valamint a 45. §.(1) és (3) bekezdésében48. §.-ban, 

valamint a 132 §. (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 18. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés (8) és (8) a) pontjának meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Hegyesd községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

és életvitelszerűen Hegyesd községben élő magyar állampolgárokra, bevándorlási, letelepedési 

engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, a 

hajléktalan személyekre és e személyek gyermekeire. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) - (3) bekezdésében meghatározott személyekre, 

valamint a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény (a továbbiakban Gyvt.) 4. § (1), 

(3) - (4) bekezdésében meghatározott személyekre is. 

(3) A rendelet hatálya alá tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátások fedezetét az Önkormányzat 

éves költségvetésében kell tervezni.( 

 

(4) Jelen rendelet alkalmazása során 

a) lakcím: a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, melyre  a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartás adatai irányadóak 

b) lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény szerint annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él 

c) tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 

1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, ahol a polgár – lakóhelye végleges 

elhagyásának szándéka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. 

d) jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 4. §   (1) bekezdés a) pontja szerinti jövedelem, 

e) család: az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti család, 

f) közeli hozzátartozó: az Szt. 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti hozzátartozó, 

g) egyedül élő: az Szt. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott személy, 
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gy) háztartás: az Szt. 4. § f) pontja szerinti háztartás 

h) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha  a kérelmező vagy a 

kérelmező családjában 

  

ha) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesés következett be, 

illetve egyszeri kiadásra kényszerülnek, 

  hb) elemi kár, vagy baleset következett be, vagy bűntény áldozata lett, 

hc) legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátralék, lakbérhátralék van és önerőből 

kiegyenlíteni nem tudja, 

hd) nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság 

megállapításának elhúzódása miatt késik. (Ilyen esetben a kérelemhez csatolni kell a 

rendkívüli élethelyzetről szóló igazolást, pl. orvosi igazolást, rendőrségi 

jegyzőkönyvet, társadalombiztosítási szerv igazolását, bírósági végzést, 

díjhátralékról szóló igazolást) vagy, 

he) alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul. 

 

(5) A (4) bekezdésben nem szabályozott fogalmak tekintetében az Szt. 4. § rendelkezései az 

irányadók. 

 

A rendeletben szabályozott ellátási formák 

2. § 

(1) A települési pénzbeli támogatások formái: 

a)   18. életévét betöltött tartósan beteg  hozzátartozója ápolását, gondozását végző személy ápolási 

díja ( a továbbiakban: települési ápolási díj) 

b) gyógyszertámogatás 

c) lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás 

d) rendkívüli települési támogatás 

da) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás 

 db) rendkívüli gyógyszertámogatás 

 dc) gyermekek tanulmányainak támogatása 

dd) újszülöttek hozzátartozóinak egyszeri támogatása 

 

(2) Természetben nyújtott szociális ellátások: 

a) köztemetés 

 

(3) Pénzbeli ellátás helyett természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható ellátások: 

a) lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás 

b) gyermekek tanulmányainak támogatása 

 

(4) Szociális szolgáltatások 

Szociális alapszolgáltatás formái: 

a) étkeztetés 
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b) házi segítségnyújtás 

c) családsegítés 

 

(5) Gyermekvédelmi szolgáltatások: 

             a) gyermekjóléti szolgáltatás 

             b) gyermekek napközbeni ellátása 

 

Hatáskörök gyakorlása 

3.§ 

(1) A képviselő-testület által az e rendeletben szabályozott ellátásokkal kapcsolatos átruházott 

hatásköröket külön rendelet szabályozza. 

 

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a hatáskör gyakorlója a képviselő-testületet 

félévente testületi ülésen tájékoztatja. 

 

(3) A 2. § (4) bekezdésében és (5) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgáltatásokat a Tapolca 

Környéki Önkormányzati Társulás Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyelet 

Szoltálat (a továbbiakban: Szolgálat), (székhelye: 8300 Tapolca Nyárfa u.3.) biztosítja. A 2. § (4) 

bekezdésében meghatározott szolgáltatások igénybevétele iránti kérelemről a Szolgálat Vezetője 

dönt, az (5) bekezdés a) pontjában foglalt szolgáltatást az intézmény kérelem nélkül, rendeltetésénél 

fogva biztosítja.   

(4) A 2. §. (5) bekezdés b) pontjában meghatározott gyermekek napközbeni ellátását, a Mesevirág 

Óvoda és Bölcsőde (8296 Monostorapáti Óvoda u.5.) és a „Művészetek Völgye” Általános Iskola 

(8296 Monostorapáti Zrínyi u.1.), (továbbiakban: intézmények) nyújtják. A 2. §. (5) bekezdés b) és 

c) pontjában meghatározott gyermekvédelmi szolgáltatás igénybevételéről közvetlenül az oktatási 

intézmény Vezetője dönt. 

 

Értelmező rendelkezések 

4. § 

A rendeletben szereplő és alkalmazott fogalmak tartalmára vonatkozóan az Szt. 4. §-ában foglaltak 

az irányadóak. 

 

II. fejezet 

ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 

A szociális és gyermekvédelmi ellátás megállapítása iránti eljárás kezdeményezésére, az eljárás 

lefolytatására, illetve a jogorvoslati eljárásra az Szt., a Gyvt., a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet (továbbiakban 

Gyer.), a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet (továbbiakban 

Kormányrendelet) rendelkezéseit, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL 

törvény (továbbiakban Ákr.) rendelkezik - az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell 

alkalmazni. 
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Az eljárás megindítása 

5. § 

(1) Az eljárás megindítása történhet: 

a) kérelemre, illetve 

b) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások kivételével - hivatalból. 

 

(2) A 2. §-ban meghatározott ellátások iránti kérelmeket - a 2. §. (4) és (5) bekezdéseiben megjelölt 

szolgáltatások kivételével - a képviselő-testület hivatalához – Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. - (a továbbiakban: hivatal) kell benyújtani vagy postai 

úton megküldeni, az egyes ellátásoknál szabályozottak figyelembevételével. 

 

(3) A kérelmet szóban vagy írásban lehet előterjeszteni, a szóbeli kérelemről jegyzőkönyvet kell 

felvenni. E rendelet alapján nyújtandó pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmet 

az Önkormányzat által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A 

kérelemnyomtatványok a hivatalban igényelhetők, vagy letölthetők a www.hegyesd.hu honlapról. 

 

(4) Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet során az azonnali intézkedést igénylő 

ügyben a kérelmet távbeszélő útján is elő lehet terjeszteni. Az ügyfélnek az azonosításához 

szükséges természetes személyi azonosító adatait – név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím – 

közölnie kell, ezekről és a kérelemről hivatalos feljegyzést kell készíteni. 

 

(5) A 2. §. (4) bekezdésében meghatározott szolgáltatások igénybevétele iránti eljárást a Szolgálat 

Vezetőjénél kell kezdeményezni.   

(6) A 2. §. (5) bekezdés a) pontjában foglalt szolgáltatást az intézmény kérelem nélkül, 

rendeltetésénél fogva biztosítja, a b) pontjában meghatározott gyermekvédelmi szolgáltatás 

igénybevételét közvetlenül az oktatási intézmény Vezetőjénél kell kezdeményezni. 

(7) Az eljárás hivatalból történő megindítására javaslatot tehet: 

a) a polgármester; 

b) a települési képviselő; 

c) a jegyző; 

d) egészségügyi szerv; 

e) társadalmi szervezet; 

f) közoktatási intézmények (óvoda, iskola) vezetője, ifjúságvédelmi felelőse; 

g) a  Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyelet Szolgálat dolgozói. 

6. § 

(1) A kérelmező köteles együttműködni a hivatallal a szociális helyzetének feltárásában. 

A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához - ha jogszabály másként nem rendelkezik - e 

rendelet szerint kell benyújtani a jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, illetve igazolást. 

A jövedelemszámításnál irányadó időszak tekintetében az Szt. 10. §-a rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

(2) A kérelemhez csatolni kell a (1) bekezdésben meghatározottakon kívül mindazokat a 

bizonyítékokat, amelyeket jogszabály az egyes ellátásoknál előír, továbbá amelyek az ügy 

elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek. 

http://www.hegyesd.hu/
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(3) A hivatalból indult eljárásoknál az (1) és (2) bekezdésben meghatározott, a kérelemhez 

csatolandó iratokat az ügyféltől, az eljárás megindításától számított 8 napon belül kéri be a jegyző.. 

 

 

A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása 

7. § 

(1) A havi rendszerességgel adott pénzbeli ellátásokat a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig 

házipénztárból készpénzben, postai utalványon vagy folyószámlára való átutalással fizeti ki a 

hivatal. 

 

(2) A rendkívüli települési támogatások kifizetése a határozat kézhezvételétől számított 3 napon 

belül házipénztárból készpénzben történik. 

 

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 

8. § 

(1)A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére vonatkozó szabályokat az Szt. 17. §-a 

tartalmazza. 

 

(2) Kérelemre a hatáskör gyakorlója az Szt. 17. § (5) bekezdése alapján a hatáskörébe tartozó 

szociális ellátás megtérítését méltányosságból: 

a) elengedi, ha a kötelezett családjában az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum 130 %-ánál, egyedül élő esetében 150 %-ánál alacsonyabb; 

 

b) csökkenti és/vagy részletfizetést  engedélyez, ha a kötelezett családjában az egy főre eső 

jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130 és 150 %-a, egyedül élő esetében 150 és 

200 %-a között van; 

 

c) részletfizetést engedélyez ha a kötelezett családjában az egy főre eső jövedelem a mindenkori 

öregségi nyugdíjminimum 150 és 200 %-a, egyedül élő esetében 200 és 250 %-a között van. 

Részletfizetés maximum 12 hónapra engedélyezhető. 

 

Adatkezelés 

9. § 

A szociális ellátásokra vonatkozó adatkezelés és adatvédelem az Szt. 18 - 24. §-a szerint illeti meg 

az igénylőket. 

A személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII tv. 3. § (5) bekezdése alapján az érintett 

kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezelésére való hozzájárulását vélelmezni kell. 

Erre a tényre az érintett ügyfél figyelmét fel kell hívni. 
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III. fejezet 

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 

Települési támogatások 

 Települési ápolási díj 

10. § 

    (1) Ápolási díjra jogosult az a kérelmező, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozója - 

[Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont] - gondozását végzi.   

     Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó 

ápolást, gondozást igényel. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátásra jogosult az a hozzátartozó, akinek a családjában az 

egy főre számított jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300 %-át, egyedülálló esetén annak 350 %-át. 

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátás tekintetében nem állapítható meg ápolási díj annak, 

akinek a járási hivatal már megállapított ápolási díjat. 

 

(4) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha 

a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali 

ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül;  

b) az ápoló rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj 

összegét; 

c)keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a 

napi 4 órát meghaladja. 

 

(5) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha 

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, 

b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, 

c) az ápolt személy meghal. 

 

(6) Az ápolási díj összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott összeg 80%-a. 

 

(7) A 16. § (1) bekezdésében meghatározott ellátás e rendeletben nem szabályozott kérdéseire - 

különösen az ellátás megszüntetésére, az ellátás megállapításához szükséges dokumentumok 

benyújtására, a szolgálati időre való jogosultságra - vonatkozóan az Szt. 42. § (2) - (4) 

bekezdéseiben valamint a 44. § (2) - (3) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni. 

   

    (8) Az ápolási díj iránti kérelmet az e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani, csatolni kell a 2. melléklet szerinti háziorvosi igazolást, a 4. melléklet szerinti 

jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására 

szolgáló iratokat. 

 

(9) Az ápolási díjra való jogosultságot kétévente felül kell vizsgálni. 
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Gyógyszertámogatás 

11. § 

(1) Gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, aki szociálisan rászorult és rendszeres 

gyógyszerköltsége, illetve gyógyászati segédeszközének költsége olyan magas, hogy azt 

létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni. 

(2) Gyógyszertámogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, aki a Szt. 50. § (1) vagy (2) 

bekezdése szerinti közgyógyellátásra nem jogosult, és 

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi  nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén annak 350 %-át, és 

b) a havi rendszeres gyógyító ellátásának (a háziorvos által igazolt térítési díja) elismert 

költsége eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíjminimum összegének 20 %-át, 

 (3) A gyógyszertámogatás iránti kérelmet e rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon 

kell benyújtani. Csatolni kell a kérelem nyomtatványon feltüntetett jövedelmekről az igazolást, 

valamint a 2. melléklet szerinti háziorvos igazolást a havi gyógyszerköltségről. 

(4) A gyógyszertámogatás havi mértéke a háziorvos által kiadott igazolásban közölt összeg 50 %-a  

(100 Ft-ra kerekítve). 

(5) A hatáskör gyakorlója a gyógyszertámogatást a kérelem benyújtásának hónapjától egy év 

időtartamra állapítja meg. 

 

Lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás 

12. § 

(1) A lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás a szociálisan rászoruló háztartások 

részére a háztartás tagjai által lakott lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos 

rendszeres kiadásaik – villanyáram, víz, gáz, tüzelőanyag - viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 

 

(2) A hatáskör gyakorlója a lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás 

formájában nyújtja – a szolgáltató részére történő utalással - azon rendszeres kiadásokhoz, amelyek 

megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását legnagyobb mértékben veszélyezteti. 

 

(3) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 

az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át. 

 

(4) A támogatás összege: 

a) ha a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege 30.000 – és a 

nyugdíjminimum 150 %-a között van: havi 3.000.-Ft; 

b) ha a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege 20.000 -25.000.-Ft között 

van: havi 3.500.-Ft; 

c) ha a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege 0-20.000.-Ft között van: 

havi 4.000.-Ft; 

d) egyedül élő személy esetében: havi 4.500.-Ft. 
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(5) A kérelmet az e rendelet 5. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni 

kell a háztartás tagjainak jövedelméről szóló igazolásokat, a lakhatást legjobban veszélyeztető 

kiadás kérelmező nevére szóló közüzemi számláját. 

 

(6) A hatáskör gyakorlója a lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatást egy évre 

állapítja meg a kérelem benyújtása hónapját követő hónap első napjától. 

 

(7) A kérelmező részére megállapított összeget a hivatal utólag, - a jogosultság kezdetét követő 

hónap 5-ig - havonta utalja a szolgáltató részére. 

A tüzelő vásárlására nyújtott támogatást egy összegben - a jogosultság kezdetét követő hónap 5-ig – 

a hivatal készpénzben fizeti ki a jogosult részére, aki 30 napon belül köteles bemutatni a tüzelő 

megvásárlásáról szóló számlát. 

 

Rendkívüli települési támogatás 

13. § 

(1) Kérelmére rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni az Szt. 45.§ (3) és (4) 

bekezdésében meghatározott esetekben azt a személyt, akinél az egy főre számított havi családi 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő esetén 

annak 450 %-át nem haladja meg. 

 

2) A rendkívüli települési támogatás mértéke 1.000.- Ft-tól 30.000.- Ft-ig terjedhet. 

 

(3) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben - tartós betegség vagy rokkantság miatt 

jelentős jövedelem-kiesés következett be, illetve egyszeri kiadásra kényszerülnek, elemi kár, vagy 

baleset következett be, vagy bűntény áldozata lett, legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátralék, 

lakbérhátralék van és önerőből kiegyenlíteni nem tudja, nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás 

kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik vagy, alkalmanként jelentkező 

többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul, - (1) bekezdésben megállapított jövedelmi 

értékhatártól, valamint a (2) bekezdésben meghatározott támogatási összegektől maximum az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosáig a Polgármester indokolt esetben 

eltérhet. 

 

(4) A rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. A kölcsönként 

folyósított rendkívüli települési támogatást 12 hónap alatt kell visszafizetni, de a hatáskörrel 

rendelkező ennél rövidebb visszafizetési időt is megállapíthat. Az első törlesztő részlet 

visszafizetése az ellátás kifizetésének hónapját követő második hónaptól esedékes. A törlesztő 

részleteket minden hó 5-ig kell a hivatal pénztárába befizetni. 

 

(5) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell az e rendelet 4. melléklete 

szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmek valódiságának 

igazolására szolgáló iratokat, valamint a létfenntartást veszélyeztető helyzetre szolgáló számlákat, 

iratokat e rendelet 1.§ (4) bekezdés h) pontjai alapján.  A kérelem benyújtható az e rendelet 6. 

melléklete szerinti formanyomtatványon is. 

 

 (6) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemről a hatáskör gyakorlója az (1) bekezdés 

szerinti esetben 15 napon belül, a (3) bekezdés szerinti esetben lehetőség szerint, azonnal de 

legkésőbb 3 napon belül dönt. 
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Temetési támogatás 

14. § 

 

(1) Kérelemre, az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való támogatást kell nyújtani 

annak a szociálisan rászorult személynek, aki – számlával igazoltan – a temetésről gondoskodott és: 

a) a haláleset időpontjában hegyesdi lakos és/vagy 

b) az elhunyt volt hegyesdi lakos, vagy az elhunyt lakcíme tartós bentlakásos intézményi 

elhelyezés miatt szűnt meg. 

(2) Szociálisan rászorult személynek kell tekinteni azt az eltemettetőt, akinek a jövedelme az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át nem haladja meg. 

 

(2) A támogatás összege esetenként 50.000.- Ft. 

(3) Temetési költséghez való támogatás nem állapítható meg annak, aki a hadigondozásról szóló 

1994. évi XLV. törvény alapján jogosult ilyen támogatásra. 

 

 Rendkívüli gyógyszertámogatás 

15. § 

(1) Kérelemre rendkívüli gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek nevére szóló 

számlákkal igazolt gyógyszerköltsége: 

  a) ha családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum kétszeresénél 

kevesebb a 15 %-át; 

 b) ennél magasabb jövedelemmel rendelkező esetében a 30 %-át, egyedül élő esetében a 20 %-

áteléri vagy meghaladja. 

(2) A rendkívüli gyógyszertámogatás összege a számlákkal igazolt gyógyszerköltség 50 %-áig 

terjedhet, de nem lehet több esetenként 20.000.- Ft-nál. 

 

Gyermekek tanulmányainak támogatása 

 

16. § 

 

(1) A gyermekek tanulmányainak támogatása a (z): 

a) tanévkezdés miatti – általános iskolai, középiskolai, nappali tagozatos felsőfokú oktatási 

intézményi - többletkiadásokhoz (tankönyv, iskolai felszerelés stb.); 

b)  óvodai, menzai, napközis étkezési térítési díjhoz; 

c) lakóhelytől eltérő oktatási intézménybe történő utazáshoz 

nyújtott támogatás. 

 

   (2) Kérelmére gyermekek tanulmányainak támogatására jogosult az a szülő, akinek a családjában az 

egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át, 

gyermekét egyedül nevelő szülő esetében annak 500 %-át nem haladja meg. 
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(3) A kérelemhez csatolni kell az 4. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot az igazolásokkal és az 

(1) bekezdés a) pontja esetén a kérelemben fel kell tüntetni az ellátást biztosító intézmény 

megnevezését. 

(4) A szülő tanulói, hallgatói jogviszonyt (5) bekezdésben foglaltak kivételével köteles igazolni. 

 

(5)A Monostorapáti „Művészetek Völgye” Általános Iskolában  tanuló gyermek támogatásra való 

jogosultságát az intézmény vezetője igazolja. Az intézményvezető minden év augusztus 31. napjáig 

megküldi az önkormányzat hivatalába az intézményben tanuló gyermekek névsorát, osztályonként. 

 

(6) A támogatás havi összege: 

a) az (1) bekezdés a) pontja esetében gyermekenként évi egyszeri 10.000.- Ft; 

b) az (1) bekezdés b) pontja esetében 1 és 2 gyermek esetén havi 5.000.- Ft 

c) az (1) bekezdés b) pontja esetében 3 és több gyermek esetén havi 3.000.- Ft. 

 

  (7)A támogatás maximum az oktatási év időtartamára kerül megállapításra és havonta, utólag a hónap 

5. napjáig kerül kifizetésre. 

    Az oktatási intézménybe történő utazáshoz nyújtott támogatás egy összegben, a kérelmező nevére 

    szóló számla bemutatását követően kerül kifizetésre. 

    

Újszülöttek hozzátartozóinak egyszeri támogatása 

17. § 

(1) Kérelemre - egyszeri támogatásban részesülnek a községben élő újszülöttek hozzátartozói. 

(2) Újszülöttek hozzátartozóinak egyszeri támogatására jogosult az a szülő, akinek a családjában az 

egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át, 

gyermekét egyedül nevelő szülő esetében annak 500 %-át nem haladja meg. 

A támogatás további feltétele, hogy az újszülött valamelyik szülője a születést megelőzően legalább 

két éves folyamatos hegyesdi lakóhellyel rendelkezzen. 

(3) A kérelemhez csatolni kell az újszülött születési anyakönyvi kivonatának másolatát. 

(4) A támogatás mértéke: gyermekenként 50.000.- Ft. 

(5) A támogatást a gyermek egy éves koráig lehet kérni 

 

 

IV. fejezet 

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK 

Köztemetés 

18. § 

(1) Köztemetésként a hatáskör gyakorlója csak a helyben szokásos legolcsóbb temetést rendelheti 

el.  A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege: 200.000.- Ft. 
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(2) A létfenntartás veszélyeztetésének minősülő körülmény, ha az eltemettetésre köteles személy 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedülálló esetén 200 

%-át nem haladja meg. 

 (3) A költségek megfizetésére indokolt esetben kérelemre, legfeljebb 12 havi kamatmentes 

részletfizetés engedélyezhető. 

(4) Az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontja alapján az eltemettetésre köteles személy a köztemetés 

költségeinek megtérítésére vonatkozóan az e rendelet 9.§ (2) bekezdését kell alkalmazni. 

(5) A kérelmet az e rendelet 7. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni 

kell a család jövedelméről szóló igazolásokat, valamint a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát. 

 

Pénzbeli ellátás helyett természetben nyújtott ellátások 

19. § 

(1) A hatáskör gyakorlója döntése alapján a célszerű felhasználás érdekében a megállapított 

pénzbeli ellátás, természetbeni ellátás formájában is adható. 

(2) Természetbeni ellátás különösen: a ruhanemű, az élelmiszer, tisztálkodási szerek, a tüzelőanyag 

vásárlása, a közüzemi díjak átvállalása. 

(3) A vásárlásokhoz nyújtott támogatás összegének felhasználását a felvételtől számított 15 napon 

belül névre szóló számlával kell igazolni. 

A felhasználásba bevonható a családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa. 

V. fejezet 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 

Alapszolgáltatások 

Gyermekjóléti szolgáltatás és Gyermekjóléti Szolgálat 

20. § 

(1) A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást és a gyermekjóléti szolgálat feladatait  a 

„Tapolca környéki Önkormányzatok Társulása Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti és 

Háziorvosi Ügyeleti Szolgálata ” székhelye: 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3. intézmény ( a 

továbbiakban: Szolgálat) keretében biztosítja. 

(2) A Szolgálat ellátja a Gyvt. 40. §-ában meghatározott alapfeladatokat, továbbá a Gyvt. 39. §-ában 

foglalt szolgáltatásokat. 

Étkeztetés 

21. § 

(1) A települési önkormányzat az étkeztetés keretében az Szt. 62. §-ában meghatározott szociálisan 

rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri étkeztetéséről gondoskodik. 

(2) Az önkormányzat az étkeztetés körébe tartozó feladatok ellátását a „Tapolca környéki 

Önkormányzatok Társulása (a továbbiakban: Társulás) Balaton-felvidéki Szociális sés 

Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálata „székhelye: 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3.  



-12- 

(továbbiakban: Szolgálat)-al kötött társulási megállapodás alapján biztosítja. A Szolgálat határozza 

meg az étkeztetést biztosító intézményt, az intézményvezető bírálja el a kérelmeket és állapítja meg 

a fizetendő térítési díjat. 

(3) Az ellátás igénybevételének feltételeit, a fizetendő térítési díjakat a Társulás által felkért 

település Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete tartalmazza. 

 

Házi segítségnyújtás 

22. § 

(1) Házi gondozás keretében gondoskodik az önkormányzat az Szt. 63. §-ában meghatározott 

feltételeknek megfelelő személyekről. 

(2) Az önkormányzat a házi segítségnyújtás körébe tartozó feladatok ellátását a „Tapolca környéki 

Önkormányzatok Társulása (a továbbiakban: Társulás) Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és 

Háziorvosi Ügyelet Szolgálat „székhelye: 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3. (továbbiakban: Szolgálat)-al 

kötött társulási megállapodás alapján biztosítja. A Szolgálat intézményvezetője bírálja el a 

kérelmeket és állapítja meg a fizetendő térítési díjat. 

(3)Az ellátás igénybevételének feltételeit, a fizetendő térítési díjakat a Társulás által felkért 

település Önkormányzata  Képviselő-testületének  önkormányzati rendelete tartalmazza. 

Családsegítés 

23. § 

(1) Az önkormányzat családsegítő szolgáltatás keretében, térítésmentesen általános segítő 

szolgáltatást nyújt az Szt. 64. §-ában meghatározott egyének, családok, valamint különböző 

közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való 

alkalmazkodáshoz. 

(2) A családsegítő szolgálat közreműködik az Szt. 65/A. §-ában  rögzített feladatok ellátásában is. 

(3)Az önkormányzat a családsegítő szolgáltatáshoz való hozzájutást a „Tapolca környéki 

Önkormányzatok Társulása (a továbbiakban: Társulás) Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és 

Háziorvosi Ügyelet Szolgálat „székhelye: 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3. (továbbiakban: Szolgálat)-al 

kötött társulási megállapodás alapján biztosítja. 
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VI. fejezet 

ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK 

Hatályba léptető rendelkezések 

24. § 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő nap  lép hatályba. 

(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a szociális gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) Önkormányzati Rendelete. 

 

 

Stark Sándor                 Takács  Lászlóné   

 polgármester            jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

 

2020. április 24. 

         Takács Lászlóné 

                   jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A 2020. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 

Jat.) 17. §-a szerint: 

 

„17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 

előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 

képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

 c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltétele-

 ket”. 

 

A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében 

foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

A Tervezet elfogadásának társadalmi hatása, hogy a már eddig is meglévő támogatások 

megmaradtak, a megszűnő ellátások helyett a Tervezet – az eddig sem biztosított adósságkezelési 

szolgáltatás kivételével - valamennyi helyett tartalmaz új ellátást. Az Ör. által bevezetett lakhatás 

költségeihez nyújtott települési támogatás megállapításának jövedelmi feltételei a jelenlegi 

szabályozásnál szigorúbbak, így lehetnek olyan ügyfelek, akik nem lesznek jogosultak az ellátásra. 

Gazdasági, költségvetési hatása, hogy az Ör-ben megállapított ellátásokat önkormányzati forrásból 

kell fedezni. 

 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti következményei nincsenek.   

 

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

 

A Tervezet elfogadása adminisztratív többletterhet nem indukál. 

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A Rendelet megalkotásának elmaradása a Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi 

Felügyeleti Főosztályának eljárást vonja maga után. 

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 

szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel, a segélyezés jelenlegi szinten tartása viszont több 

pénzügyi forrást igényel az eddig megszokottnál. 

 

Hegyesd, 2020. április 21. 

         Takács Lászlóné 

                    jegyző 

 



 

Részletes indokolás 
 

A rendelet bevezető részében kerültek felsorolásra azok a jogszabályhelyek, amelyek a rendelet 

alkotására hatalmazták fel az önkormányzat képviselő-testületét. 

Az 1. §-ban a rendelet hatálya került megfogalmazásra. 

A 2. §-ban felsorolásra került, hogy mely ellátások kerültek a rendeletben szabályozásra. 

Felsorolásra kerültek a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a 2. § tartalmazza a 

pénzbeli és természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható ellátások körét. 

Az Szt. a hatáskört a Képviselő-testületre telepíti, aki annak gyakorlását átruházhatja az Mötv. 41., 

§ (4) bekezdése alapján. Tekintettel a jogszabályi felhatalmazásra és a célszerűségre, a rendeletben 

azon hatásköröket, melyek gyors intézkedést igényelnek, javasolt polgármesterre átruházni. A 

pénzbeli és természetbeni ellátások közül az átruházott hatáskörök külön rendeletben – a Szervezeti 

és Működési Szabályzatban – kerülnek szabályozásra. A 3. § (3) és (4) bekezdése a szociális 

szolgáltatások biztosításáról szól. 

 

A 4. § a rendeletben alkalmazandó fogalmakat határozza meg, melyeket az Szt. kötelezően előír. 

Az 5.; 6.és 7. §-okban került meghatározásra a kérelmek benyújtásának módja, a szociális 

szolgáltatások igénybevétele iránti eljárás menete, a támogatások kifizetésének módja.   
 

A 8. §  a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére vonatkozó szabályokat  tartalmazza. 

A 9. § az adatkezelési előírásokról rendelkezik. 

A 10. §-ban a települési  ápolási díjra vonatkozó feltételek kerültek megállapításra. 

A 11. § rendelkezik a gyógyszertámogatás igénylésének feltételeiről. 

A 12. § szabályozza le a lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás feltételeit. 

A 13. § a rendkívüli települési támogatás benyújtásának feltételeit, a 14. § az elhunyt személy 

eltemettetéséhez való hozzájárulásként fizetett rendkívüli települési támogatás feltételeit 

szabályozza. 

A 15. § rendelkezik a rendkívüli gyógyszertámogatásról, a 16. § a gyermekek tanulmányainak 

támogatásáról és a 17. § szabályozza az újszülöttek hozzátartozóinak egyszeri támogatását. 

A 18. § rendelkezik a köztemetésről. 

A 19. § a pénzbeli ellátás helyett természetben nyújtott ellátások köréről rendelkezik. 

A 20. § a Gyermekjóléti szolgáltatás és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítását szabályozza. 

A 21. § fogalmazza meg az étkeztetést, a 22. § a házi segítségnyújtást és a 23. § a családsegítést. 

A 24. § a rendelet hatályba léptető és hatályon kívül helyezendő rendelkezéseket  szabályozza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 3/2020. (IV.24.) Önkormányzati  rendelethez 

KÉRELEM 

a települési ápolási díj megállapítására 

1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 

 

1.1. Személyes adatok 

 

1.1.1. Neve: ............................................................................................................................................ 

1.1.2. Születési neve: ............................................................................................................................. 

1.1.3. Anyja neve: .................................................................................................................................. 

1.1.4. Születési hely, idő (év, hó, nap): .................................................................................................. 

1.1.5. Lakóhelye: ................................................................................................................................... 

1.1.6. Tartózkodási helye: ...................................................................................................................... 

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ......................................................................................... 

1.1.8. Adóazonosító jele: ....................................................................................................................... 

1.1.9. Állampolgársága: ......................................................................................................................... 

1.1.10. Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolata: ............................................................................. 

1.1.11. Telefonszám (nem kötelező megadni): ...................................................................................... 

1.1.12. Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): 

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

1.1.13. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ............................................................................... 

1.1.14. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 

 1.1.14.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 

 1.1.14.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy 

 1.1.14.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy 

 1.1.14.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan. 



1.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok 

1.2.1. Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy: 

  □ 18. életévét betöltött tartósan beteg. 

1.2.2. Kijelentem, hogy 

 1.2.2.1. keresőtevékenységet: 

 1.2.2.1.1. □ nem folytatok, 

 1.2.2.1.2. □ napi 4 órában folytatok, 

 1.2.2.1.3. □ otthonomban folytatok; 

 1.2.2.2. nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok; 

 1.2.2.3. rendszeres pénzellátásban 

 1.2.2.3.1. □ részesülök és annak havi összege: .................................., 

 1.2.2.3.2. □ nem részesülök; 

 1.2.2.4. az ápolási tevékenységet: 

 1.2.2.4.1. □ a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen, 

 1.2.2.4.2. □ az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén 

végzem (a megfelelő aláhúzandó); 

 1.2.2.5. életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész 

aláhúzandó). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Az ápolt személyre vonatkozó adatok 

 

2.1. Személyes adatok 

 

2.1.1. Neve: ................................................................................................................................... 

2.1.2. Születési neve: ...................................................................................................................... 

2.1.3. Anyja neve: .......................................................................................................................... 

2.1.4. Születési hely, idő (év, hó, nap): .......................................................................................... 

2.1.5. Lakóhelye: ............................................................................................................................ 

2.1.6. Tartózkodási helye: .............................................................................................................. 

2.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................................. 

2.1.8. Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ............................... 

2.1.9. A törvényes képviselő lakcíme: ........................................................................................... 

2.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat 

2.2.1. □ Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmező 

hozzátartozóm végezze. 

3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

Kelt: ............................................................................, ......................................... ........... 

 

 

 

 

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

az ápolást végző személy aláírása 
az ápolt személy vagy törvényes képviselője 

aláírása 

 



4. Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 
 

Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha: 

a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy 

bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos 

intézményi elhelyezésben részesül, illetve köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali 

képzésben részt vevő hallgatója, kivéve, ha 

aa)a köznevelési intézményben eltöltött idő a köznevelési intézményben, illetve a szakképző intézményben való 

kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg, 

ab) az óvoda vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény 

látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, 

ac) a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény 

igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg, 

b)– a tartós ápolást végzők időskori támogatása kivételével – rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege 

meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve a (4) bekezdés szerinti esetet, valamint azt a táppénzt, amelyet az 

ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján – 

keresőképtelenné válása esetén – folyósítanak, 

c) szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben 

részt vevő hallgatója, 

d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát 

meghaladja. 

(1a)  A 41. § (1a) bekezdés b) pontja alapján a jogosultság nem állapítható meg, ha a nevelőszülő nevelőszülői 

foglalkoztatási, hivatásos nevelőszülői vagy nevelőszülői jogviszonya a működtető azonnali hatályú felmondása vagy a 

Gyvt. 2013. december 31-én hatályos 66/E. § (3) bekezdése alapján szűnt meg. 

(1b)  A 41. § (1a) bekezdés b) pontja alkalmazásában a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt otthon történő 

munkavégzésnek kell tekinteni. 

 

(rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj, a 

gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a 

táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásai, 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 hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított 

pénzbeli ellátás, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a 

hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozást segítő ellátás, a 

gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a gyermekek 

otthongondozási díja, az ápolási díj, a tartós ápolást végzők időskori támogatása, a nemzeti 

helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján 

külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;.) 

A kérelemhez mellékelni kell a háziorvos igazolását, valamint a 4. melléklet szerinti 

jövedelemnyilatkozatot. 

Ápolási díjra az jogosult, akinek a családjában az egy főre számított jövedelem összege nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (jelenleg 85.500.- Ft-ot), 

egyedülálló esetén annak 350 %-át (jelenleg 99.750.- Ft-ot). 
 

 

 

 



2. melléklet a 3/2020 (IV.24.) Önkormányzati  rendelethez 

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY  

a települési ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 

gyógyszertámogatás megállapításához 

(A háziorvos tölti ki.) 

I. Igazolom, hogy (az ápolt, gyógyszertámogatás esetén a kérelmező): 

 

Neve: ......................................................................................................................................... 

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

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

Születési hely, év, hó, nap: ....................................................................................................... 

Lakóhely: ................................................................................................................................. 

Tartózkodási hely: ................................................................................................................... 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................... 

 □ Tartósan beteg 

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. 

 

III. Kérelmező rendszeresen szedett havi gyógyszereinek költsége: …………...Ft ( 

gyógyszertámogatás esetén) 

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

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

háziorvos aláírása  

munkahelyének címe 

P. H. 

 

 

 

 

 



3. melléklet a 3/2020. (IV.24.) Önkormányzati  rendelethez 

K é r e l e m  

gyógyszertámogatás   megállapításához 

 

A kérelmező személyes adatai 

Neve:   ………………………………………………. 

 

Születési neve: ………………………………………. 

 

Anyja neve:   ………………………………………… 

 

Születési hely, év, hó, nap: ……………………………………………….. 

 

TAJ száma: 

Állampolgársága: magyar 

Anyanyelve: magyar 

 

Lakóhely: …………………………………………………………………………… 

 

Tartózkodási hely: …………………………………………………………………... 

 

 

Csatolom a háziorvos igazolását a rendszeresen szedett gyógyszereim havi összegéről és a 

jövedelemnyilatkozatot. 

 

 

Dátum:……………………………………. 

 

 

        …………………………………… 

           kérelmező aláírása 

Csatolandó: 

- jövedelemigazolás (ok) ((nemlegesről nyilatkozat)) 

- középiskolai vagy felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek(ek) iskolalátogatási 

igazolása 

 

 

„Gyógyszertámogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, aki a Szt. 50. § (1) vagy (2) 

bekezdése szerinti közgyógyellátásra nem jogosult, és akinek a havi rendszeres gyógyító ellátásának 

a háziorvos által igazolt térítési díja  (a továbbiakban rendszeres gyógyító ellátás költsége) eléri 

vagy meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 20 %-át (jelenleg 5.700.- Ft-ot), feltéve, 

ha az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300 %-át (jelenleg 85.500.- Ft-ot), egyedül élő személy esetén 350 %-át (jelenleg 

99.750.- Ft-ot).” 

 



4. melléklet a 3/2020. (IV.24.) Önkormányzati  rendelethez 

Jövedelemnyilatkozat  

települési támogatás(ok)   megállapításához 

 

A kérelmező személyes adatai 

Neve:   ………………………………………………. 

 

Születési neve: ………………………………………. 

 

Anyja neve:   ………………………………………… 

 

Születési hely, év, hó, nap: ……………………………………………….. 

 

TAJ száma: ………………………………………….. 

Állampolgársága: magyar 

Anyanyelve: magyar 

 

Lakóhely: …………………………………………………………………………… 

 

Tartózkodási hely: …………………………………………………………………... 

 

A közeli hozzátartozókra és a  jövedelmekre vonatkozó adatok: 
A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai 

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma:           fő. 

család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége; 

d) közeli hozzátartozó: 
da) a házastárs, az élettárs, 
db) 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 vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, 
dc) 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 továbbiakban: 

fogyatékos gyermek), 
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa; 

 

 
Közeli hozzátartozó neve 

(születési neve) 

Családi kapcsolat 

megnevezése 

Születési helye, ideje, anyja 

neve 

TAJ száma 

 

 

  

 

 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 



-  2  - 

b) Jövedelmi adatok: 
(A kérelem benyújtását megelőző hónapban  kapott jövedelmek) 

 
 A jövedelem típusa  Kérelmező  A családban élő közeli hozzátartozók 

 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. A család  összes 

jövedelme: 

  

 

 

          

Egy főre eső jövedelem:*                                    Ft/hó 

 

 

202………………………………………. 

       

 

 

 

 

       ……………………………….. 

        kérelmező aláírása 

 

 

 

       ……………………………….. 

       nagykorú hozzátartozó(k)  aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. melléklet a 3/2020. ( IV.24.) Önkormányzati  rendelethez 

KÉRELEM 

a lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás megállapítására 

1. Személyes adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1. Neve: .............................................................................................................................................. .............................. 

1.1.2. Születési neve: ............................................................................. ................................................................................ 

1.1.3. Anyja neve: .......................................................................................................... ........................................................ 

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): ................................................................................. ............................................. 

1.1.5. Lakóhelye: □ □ □ □ irányítószám ................................................................................................................. település 

.................................................... ..utca/út/tér .............. házszám .................. épület/lépcsőház ........................ emelet, ajtó 

1.1.6. Tartózkodási helye: □ □ □ □ irányítószám .................................................................................... ............... település 

...................................................... utca/út/tér .............. házszám .................. épület/lépcsőház ........................ emelet, ajtó 

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □□□ □□□ □□□ 

1.1.8. Állampolgársága: ..................................................................................................... .................................................... 

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): .................................................................................. ...................................... 

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ........................................................................................................................  

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 

1.2.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 

1.2.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy 

1.2.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy 

1.2.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan. 

1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő. 

1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

 

 

 A B C D 
 

 

Név 

(születési név) 

Születési helye, ideje 

(év, hó, nap) 
Anyja neve 

Társadalombiztosítási 

Azonosító 

Jele 
 

1.     

 

2.     

 

3.     

 

4.     

 

5.     



 

2. Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: 

 

 A B C 
 

 A jövedelem típusa Kérelmező 
A kérelmezővel közös háztartásban élő 

további személyek 
 

1. 

Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó 

ebből: közfoglalkoztatásból 

származó 

      

 

2. 

Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és 

más önálló tevékenységből 

származó 

      

 

3. 
Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 
      

 

4. 

Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres szociális 

ellátások 

      

 

5. 

Önkormányzat, járási hivatal és 

munkaügyi szervek által 

folyósított ellátások 

      

 

6. Egyéb jövedelem       

 

7. Összes jövedelem       

3. Nyilatkozatok 

3.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék működik - nem működik (a 

megfelelő rész aláhúzandó). 

Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: ................ .................................... 

3.2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok): 

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

3.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó), 

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 

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

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

kérelmező aláírása a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 

 

 

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

 

 

 

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

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 
 
 



6. melléklet a 3/2020. (IV.24.) Önkormányzati  rendelethez 

K é r e l e m  

települési támogatás(ok)   megállapításához* 

Az igényelt támogatás fajtája ( a megfelelő aláhúzandó): 

- rendkívüli települési támogatás 

- temetési támogatás 

- rendkívüli gyógyszertámogatás 

- gyermekek tanulmányainak támogatása 

- újszülöttek hozzátartozóinak egyszeri támogatása 

 

A kérelmező személyes adatai: 

Neve:   ……………………………………………………………………. 

 

Születési neve: ……………………………………………………………. 

 

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

 

Születési hely, év, hó, nap: ……………………………………………….. 

 

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

Állampolgársága: magyar 

Anyanyelve: magyar 

 

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

Tartózkodási hely: ……………………………………………………………………………………. 

A kérelem indokolása: 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

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

 

Temetési támogatás igénylése esetén: Nyilatkozom, hogy az elhunyt  …………………………… 

/név/ …………………………… /hozzátartozói minőség/ volt. 

Az elhunyt lakóhelye: ………………………………………………………………………………… 

Csatolom a nevemre szóló temetési számlát. 

 

 

Dátum:……………………………………. 

 

         ………………………………….

           kérelmező aláírása 

 

Az öregségi nyugdíjminimum 2020 évben 28.500.- Ft. 



Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 

Rendkívüli települési támogatás 

(1) Kérelmére rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni az Szt. 45.§ (3) és (4) bekezdésében meghatározott esetekben azt a 

személyt, akinél az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, 

egyedül élő esetén annak 450%-át nem haladja meg.  

(2) A rendkívüli települési támogatás mértéke 1.000.- Ft-tól 30.000.- Ft-ig terjedhet.  

(3) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben - tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesés 

következett be, illetve egyszeri kiadásra kényszerülnek, elemi kár, vagy baleset következett be, vagy bűntény áldozata lett, legfeljebb 

3 havi közüzemi díjhátralék, lakbérhátralék van és önerőből kiegyenlíteni nem tudja, nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás 

kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik vagy, alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi 

segítségre szorul, - (1) bekezdésben megállapított jövedelmi értékhatártól, valamint a (2) bekezdésben meghatározott támogatási 

összegektől maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosáig a Polgármester indokolt estben eltérhet. 

(4) A rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. A kölcsönként folyósított rendkívüli települési 

támogatást 12 hónap alatt kell visszafizetni, de a hatáskörrel rendelkező ennél rövidebb visszafizetési időt is megállapíthat.     Az első 

törlesztő részlet visszafizetése az ellátás kifizetésének hónapját követő második hónaptól esedékes. A törlesztő részleteket minden hó 

5-ig kell a  hivatal pénztárába befizetni. 

(5) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell az e rendelet 4 melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, 

valamint az abban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, valamint a létfenntartást veszélyeztető 

helyzetre szolgáló számlákat, iratokat e rendelet 1.§ (4) bekezdés h) pontjai alapján. A kérelem benyújtható az e rendelet 6 számú 

melléklete szerinti formanyomtatványon is. 

(6) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemről a hatáskör gyakorlója az (1) bekezdés szerinti esetben 15 napon belül, a (2) 

bekezdés szerinti esetben lehetőség szerint azonnal de legkésőbb 3 napon belül dönt. 

 

Temetési támogatás 

(1) Kérelemre, az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való támogatást kell nyújtani annak a szociálisan rászorult 

személynek, aki – számlával igazoltan – a temetésről gondoskodott és: 

a) a haláleset időpontjában hegyesdi lakos és/vagy 

b) az elhunyt volt hegyesdi lakos, vagy az elhunyt lakcíme tartós bentlakásos intézményi elhelyezés miatt szűnt meg.(2) Szociálisan 

rászorult személynek kell tekinteni azt az eltemettetőt, akinek a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

500%-át nem haladja meg. (2)A támogatás összege esetenként 50.000.- Ft. 

 Rendkívüli gyógyszertámogatás 

(1) Kérelemre rendkívüli gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek nevére szóló számlákkal igazolt gyógyszerköltsége: 

  a) ha családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum kétszeresénél kevesebb a 15 %-át;  b) ennél magasabb 

jövedelemmel rendelkező esetében a 30 %-át, egyedül élő esetében a 20 %-át 

eléri vagy meghaladja. (2) A rendkívüli gyógyszertámogatás összege a számlákkal igazolt gyógyszerköltség 50 %-áig terjedhet, de 

nem lehet több esetenként 20.000.- Ft-nál. 

 

Gyermekek tanulmányainak támogatása 

(1) A gyermekek tanulmányainak támogatása a (z): 

a) tanévkezdés miatti – általános iskolai, középiskolai, nappali tagozatos felsőfokú oktatási intézményi - többletkiadásokhoz 

(tankönyv, iskolai felszerelés stb.); a)  óvodai, menzai, napközis étkezési térítési díjhoz; 

b) lakóhelytől eltérő oktatási intézménybe történő utazáshoz nyújtott támogatás. 

     (2) Kérelmére gyermekek tanulmányainak támogatására jogosult az a szülő, akinek a családjában az egy főre számított jövedelem az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében annak 500 %-át nem haladja 

meg. 

(3) A kérelemhez csatolni kell az 4. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot az igazolásokkal és az (1) bekezdés a) pontja esetén a  

kérelemben fel kell tüntetni az ellátást biztosító intézmény megnevezését. 

(4) A szülő tanulói, hallgatói jogviszonyt (5) bekezdésben foglaltak kivételével köteles igazolni. 

(5)A Monostorapáti „Művészetek Völgye” Általános Iskolában tanuló gyermektámogatásra való jogosultságát az intézmény vezetője 

igazolja. Az intézményvezető minden év augusztus 31. napjáig megküldi az önkormányzat hivatalába az intézményben tanuló 

gyermekek névsorát, osztályonként. 

(6) A támogatás havi összege: 

a) az (1) bekezdés a) pontja esetében gyermekenként évi egyszeri 10.000.- Ft; 

b) az (1) bekezdés b) pontja esetében 1 és 2 gyermek esetén havi 5.000.- Ft 

c) az (1) bekezdés b) pontja esetében 3 és több gyermek esetén havi 3.000.- Ft. 

(7)A támogatás maximum az oktatási év időtartamára kerül megállapításra és havonta, utólag a hónap 5. napjáig kerül kifizetésre.     

Az oktatási intézménybe történő utazáshoz nyújtott támogatás egy összegben, a kérelmező nevére 

      szóló számla bemutatását követően kerül kifizetésre. 

    

  Újszülöttek hozzátartozóinak egyszeri támogatása 

(1) Kérelemre - egyszeri támogatásban részesülnek a községben élő újszülöttek hozzátartozói. (2) Újszülöttek hozzátartozóinak 

egyszeri támogatására jogosult az a szülő, akinek a családjában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 450 %-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében annak 500 %-át nem haladja meg. A támogatás további 

feltétele, hogy az újszülött valamelyik szülője a születést megelőzően legalább két éves folyamatos hegyesdi lakóhellyel 

rendelkezzen.(3) A kérelemhez csatolni kell az újszülött születési anyakönyvi kivonatának másolatát. (4) A támogatás mértéke:  

gyermekenként 50.000.-Ft. (5) A támogatást a gyermek egy éves koráig lehet kérni. 



7.  melléklet a  3/2020. (IV.24.) önkormányzati rendelethez 

 

 KÖZTEMETÉS IRÁNTI KÉRELEM 

 

 

A kérelmező személyes adatai: 

Neve:   ……………………………………………………………………. 

 

Születési neve: ……………………………………………………………. 

 

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

 

Születési hely, év, hó, nap: ……………………………………………….. 

 

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

Állampolgársága: magyar 

Anyanyelve: magyar 

 

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

Tartózkodási hely: ………………………………………………………………………………… 

 
Kérem néhai ………………………………………………………………………………….. monostorapáti 

lakos, közköltségen történő eltemetéséről gondoskodjon. 
 

Kijelentem, hogy mint temetésre kötelezett személy, hozzátartozóm eltemettetéséről nem tudok 

gondoskodni, mivel a temetési költségek viselése a magam, illetve a családom megélhetését 

veszélyezteti. 

Kérelmezővel a lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező közeli hozzátartozók (családtagok) adatai: 

 

 

 

 

Név 

TAJ szám Jogcím 

(rokonsági 

fok) 

Bejelentett lakóhely 

Szül. év, hó, nap Tartózkodási hely 

a/ 
    

  

b/ 
    

  

c/ 
    

  

d/ 
    

  

e/ 
    

  

f/ 
    

  

 

 

 



-2- 

 

Az elhunyt neve:…………………………………………TAJ száma:……………………………. 

 

Lakcíme:…………………………………………………………………………………………….. 

 

Elhalálozás időpontja:…………………….év………………………………hó………………..nap 

 

Vagyonnal, ingatlannal rendelkezett-e? 

 

Ha igen, annak a címe:………………………………………………………………………………. 

 

A kérelmezővel fennálló rokoni kapcsolat megjelölése:………………………………………….. 

 

Temetésre köteles személyek adatai 

 

Név Lakcím 

  

  

  

  

 

Tudmásul veszem, hogy az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat 

- a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy 

-  az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. 

 

ÜGYINTÉZŐ MEGJEGYZÉSEI 

 

 

A temetés költsége:………………………………………………………………………………. 

A temetés időpontja:……………………………………………………………………………... 

A temetés helye:…………………………....................................................................................... 

A temetés költségének megtérítésére:……………………………..……………önkormányzata  

kötelezhető.  

A hamvakról…………………………………………………….. (hozzátartozó) gondoskodik. 

A kérelemhez mellékelni kell: 

• a köztemetésre kötelezett – és családja - jövedelemigazolását 

• halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát. 

Hegyesd,…………………………………………….. 

 

 

  

 

       ………………………………. 

              ügyintéző 



 

Jövedelemnyilatkozat 

 

Kérelemhez csatolni kell: 

A kérelmező és a vele együtt élő családtag- a kérelem benyújtását megelőző hónap- nyugdíjszelvényét, vagy három havi 

jövedelemről szóló igazolását, vállalkozó esetén az előző évi adóbevallás másolatát,alkalmi munka esetén abból 

származó jövedelméről szóló nyilatkozatot, illetve alkalmi munkavállalói könyvét, és ösztöndíj estén egy évre 

vonatkozó igazolást. 

Egyéb jövedelmekről: (GYES, GYET, családi pótlék, tartásdíj, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás, rendszeres szociális 

ellátás, stb.) igazoló szelvényt kell csatolni!  
 

 A B C 
 

 A jövedelem típusa Kérelmező 
A kérelmezővel közös háztartásban élő 

további személyek 
 

1. 

Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó 

ebből: közfoglalkoztatásból 

származó 

      

 

2. 

Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó 

      

 

3. 
Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 
      

 

4. 
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások 
      

5. 

Önkormányzat, járási hivatal és 

munkaügyi szervek által folyósított 

ellátások 

      

 

6. Egyéb jövedelem       

 

7. Összes jövedelem       

 
 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):_____________________Ft/hó 

 
Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a 

nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Tudomásul 

veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valósiságát. „ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 

többszörös módosított 1993. évi III. tv. 10. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat a fővárosi és a megyei APEH útján 

ellenőrizheti. 

 

Hegyesd,………………………………………… 

 

 

…………………………………..    ……………………………………… 

  a kérelmező, ill. törvényes képviselőjének aláírása             Egy családban élő cselekvőképes személyek aláírása 

 

 

 


