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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

../…. . (.. . .. .) önkormányzati rendelet-tervezete 
 

Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, a gyermekjóléti alapellátásokról és a 
gyermekétkeztetés intézményi térítési díja mértékéről 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) 
pontjában,  a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdése 
g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (5) 
bekezdésében származékos jogalkotási hatáskörében kapott felhatalmazás alapján, valamint a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés 
b) pontjában, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 45. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) 
bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában, a 131. § (1) bekezdésében és a 151. § (1) bekezdés b) 
pontja és e)-g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 8. pontjában, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (4) bekezdésében  
meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága, a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottsága által az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló  9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 23. § (4)  bekezdés b) pontja, a  24. § (2) bekezdés e) pontja 
alapján kiadott véleményére alapozva, továbbá a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 81. §-ába foglalt jogon formált egyetértésével a 
következőket rendeli el: 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.  Eljárási szabályok 
 

1. § 
 

(1) A   Képviselő-testület  (továbbiakban: testület) e rendeletben meghatározott feladat- és hatásköreiből  
a) a rendkívüli települési támogatás pénzbeli, vagy természetbeni ellátásként való nyújtása joga 

gyakorlását,  
b)      a köztemetés, benne a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett számára előírt fizetési kötelezettség alóli 

részben, vagy egészben való visszafizetés alóli mentesítésről e rendelet 9. §-ában rögzítettek szerinti döntés jogát 
a település önkormányzata polgármesterére, 
c)      a  rendszeres települési támogatás pénzbeli,  vagy természetbeni  ellátásként   való nyújtása joga   

gyakorlását 
a település önkormányzata jegyzőjére (továbbiakban: a)-c) pont együtt: eljáró szerv) 

átruházza. 
(2) A Képviselő-testület az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális- és 

nevelési intézmények által (az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló hatályos 
önkormányzati rendelet 2. melléklete 1.1. pontjában rögzítetten) az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati 
Társulásra átruházott feladat- és hatáskörében eljárva, személyes gondoskodás keretében biztosítja: 
a) a gyermekek napközbeni ellátásához; 
b) a gyermekjóléti szolgáltatói tevékenység nyújtásához  (a szociális intézmény alapfeladatai közé integráltan) 

 szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi működési feltételeit. 
  

2.  Eljárási határidők 
 

2. § 
 

Az e rendeletben szabályozott ellátások iránt, az e rendelethez csatolt formanyomtatványon a Polgármesteri 
Hivatalnál (továbbiakban: hivatal) előterjesztett kérelem benyújtásától, vagy az eljáró szerv hivatalos tudomásszerzésétől 
számítva azonnal, de legkésőbb 10 napon belül intézkedés szükséges 
a)   a rendkívüli települési támogatás megállapítására és kifizetésére, továbbá 
b)   környezettanulmány felvételére, 
c)   a rendszeres települési támogatás megállapítására 20 nap áll a jegyző rendelkezésére, míg a szociális ellátás átutalása a  

tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig esedékes. 
 
 



3. A környezettanulmány készítésének szabályai 
 

3. § 
  
(1) Környezettanulmány felvételére akkor kerül sor, ha a döntés előkészítése során az eljáró szerv 

számára rendelkezésre álló iratok kiegészítésre szorulnak és a kérelmező szociális helyzete, 
életkörülményei, a tényállások helyszíni bejárással tisztázhatóak, továbbá az egyes szociális ellátási formák 
odaítélésékor az érdemi döntéshozatalhoz az elengedhetetlenül szükséges. 

(2) Amennyiben a kérelmező (jogosult) nem teszi lehetővé, vagy megakadályozza az eljáró szerv általi 
környezettanulmány készítését, úgy az eljáró szerv a szociális ellátás ügyében indított eljárását 
megszünteti. 

(3) A környezettanulmány felvétele akkor mellőzhető, ha a kérelmező lakásán (az eljáró szervhez benyújtott 
kérelem elbírálását megelőző legfeljebb 6 hónappal korábban) már készült szociális eljárás keretében 
általa, vagy általa megbízott közreműködésével környezettanulmány. 

 
4.  A szociális ellátások megállapításához szükséges nyilatkozat, igazolás benyújtásának szabályai 

 
4. § 

 
(1) A rendkívüli és rendszeres települési támogatás (a továbbiakban: szociális ellátás) megállapításához, 

valamint a jogosultság felülvizsgálatához a kérelmező, ellátásra jogosult köteles: 
a) e rendelethez csatolt formanyomtatványon szereplő adatokról, a kérelmező és vele együtt lakó, életvitelszerűen ott 

tartózkodó személyekről nyilatkozni, 
b) a szociális ellátás megállapítása előtt és alatt az eljáró szerv számára a környezettanulmány felvételét biztosítani.  

(2) A szociális ellátás megállapítása iránt benyújtott kérelemhez mellékelni kell:   
a) a kérelmező és a vele együtt élő személyeknek a jövedelemszámításra irányadó időszakára jutó jövedelméről szóló  

igazolásokat, így többek között: 
aa) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolást, 
ab) munkanélküli ellátás, ellátásban nem részesülő munkanélküli kérelmező esetén az illetékes   

munkaügyi hatóság által kiállított igazolást, 
ac) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított 

nyugdíjközvetítő lapot, vagy nyugdíjszelvényt, 
ad) családtámogatási ellátások esetén a kifizető szerv által kiállított igazolást, vagy a folyósítást 

tanúsító szelvényt, vagy bankszámlakivonatot, 
ae) őstermelő esetén a bevételéről vezetett dokumentumból, vagy az állami adóhatóság által az őstermelő 

lezárt adóévéről kiállított igazolást,  
af) vállalkozásból eredő jövedelem esetén a lezárt adóévéről az állami adóhatóság által kiadott 

igazolást, a le nem zárt időszakra vonatkozóan könyvelői igazolást, vagy a vállalkozó jövedelmére tett 
nyilatkozatát, 

ag) ösztöndíjból a közép- vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolást, bankszámlakivonatot, 
vagy az átutalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartamot,  

ah) tartásdíj esetén a felvett, vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvényt, vagy  
bankszámlakivonatot, vagy átvételi elismervényt, ezek hiányában a tartásdíjra jogosult jövedelem- 
nyilatkozatát, 

ai) az aa)-ah) pontokba  nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolást; 
b) a 30 napnál nem korábban kelt igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, a 

nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói, vagy hallgatói jogviszonyáról, valamint 
c) a lakásfenntartási támogatás  iránti kérelem esetén a közüzemi közszolgáltató által kiállított, a kérelem 

benyújtását megelőző 30 napon belüli számla másolatát,  továbbá 
d) a szociális ellátás megállapítása tárgyában központi jogszabályokban meghatározott igazolásokat. 

 
5.A  szociális  ellátások kifizetésének rendje 

 
5. §   

 
(1) A szociális ellátások pénzbeli kifizetése az irányadó jogerős határozatban foglaltak szerint: 

a)  postai küldeményként, vagy 
b)  a hivatal meghatalmazott kézbesítője közreműködésével, a jogosult által bejelentett lakcímére, vagy 

 banki átutalással (a szociális ellátásra jogosult által megadott közszolgáltatói folyószámlára,                 
vagy 



c) a hivatal házi pénztárából készpénz felvételével, a szociális ellátásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személy  
részére  

adható át. 
(2) A szociális ellátások természetbeni juttatásának a vonatkozó jogerős határozatban foglaltak szerinti 

átadása:  
e rendelet 7. § (3) bekezdésében szabályozottak esetében 
a) az eljáró szerv által, vagy általa megbízott ügyintéző közreműködésével, 

aa) Erzsébet utalvány, 
ab) közfoglalkoztatással előállított mezőgazdasági termékek, 
ac) téli tüzelő, 
ad) tartós élelmiszerek, 
ae) ruhaneműk, 
af) gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 
jogosultnak való átadásával, 

b) az eljáró szerv által felmért, a családsegítő, gyermekjóléti szolgáltató bevonásával 
ba) ruhaneműk (gyermek, felnőtt részére) szétosztásával, 
bb) nyári  szociális étkeztetés lebonyolításában való részvétellel, 
bc) tartós élelmiszerek átadásával, 
bd)        mezőgazdasági termények szétosztásának, 
be) köziskolai tanuló és felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató számára utazási, étkezési, 

jegyzet vásárlásával, költségtérítés átutalásával, 
megvalósításával hajtható végre, továbbá 

c) a rendszeres települési támogatásként nyújtott lakásfenntartási támogatás a közüzemi közszolgáltató  
számlájára való átutalással valósul meg. 
 

 
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 

 
6. Rászorultságról függő szociális pénzbeli ellátások  

 
6. §  

 
(1) A szociálisan rászorult jogosult számára az eljáró szerv  szociális ellátásként rendkívüli, vagy rendszeres 

települési támogatást  nyújt. 
(2) A szociális ellátás pénzbeli ellátáson túl, természetbeni ellátásként is nyújtható. 
 

7. Települési támogatás  megállapítása szabályai 
 

Rendkívüli települési támogatás 
 

7. §  
 

(1) Ezen szociális ellátás nyújtására akkor kerül sor, ha az adott személy önmaga ellátását, vagy családja 
létfenntartását más módon nem képes biztosítani  és a családban élők egy főre jutó havi jövedelemének 
összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő 
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át (az a)-b) és d)-f) pontok 
kivételével), továbbá különösen ha 
a) az egyedül élő, az egyedülálló  kérelmezőt, vagy családot elemi kár éri és az egy főre jutó havi jövedelem összege 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,  
b) az egyedül élő, az egyedülálló kérelmező, vagy családtagja egy hetet meghaladóan kórházi ellátásban 

részesül és az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 160 %-át,  

c) a kérelmező hajléktalan, jövedelemmel és vagyonnal nem rendelkezik, 
d) az elhunyt eltemettetésére kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 
e) az elhunyt eltemettetésére kötelezett egyedül élő, egyedülálló személy havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összege 220 %-át, 
f) kiskorú gyermeket nevelő családban a rászoruló gyermek, fiatal felnőtt és gyermekét egyedül nevelő szülő 

havi egy főre jutó jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 200 %-át.  
(2) A szociális ellátás: 

a)  alkalmanként, vagy 



b)  havi rendszerességgel  
 pénzben, vagy természetbeni ellátás formájában nyújtható.  
(3) Az alkalmanként nyújtott szociális ellátás: 

a)  gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, alternatív gyógymódok, homeopátiás szerek,  
b)  gyermekek, tanulók beiskolázásához szükséges tankönyvek, tanszerek, ruhaneműk, 
c)  téli tüzelő (fa, szén), 
d)  felnőttek számára ruhaneműk, 
e)  óvodai felszerelések, 
f)  tartós élelmiszerek  
vásárlására,  természetben való juttatására, továbbá  
g) oktatási- nevelési intézmények étkezési térítési díja, térítési díj hátraléka részbeni, vagy teljes  

összegének kiegyenlítésére, 
h) közüzemi számlák (ivóvíz, villany, gáz, hulladékszállítási díjak) hátralékos összegének részbeni, 

vagy teljes  összegének átvállalására,  
i) elemi kár (árvíz, belvíz, tűzvész, viharkár, jégeső, stb.) rendkívüli időjárási viszonyokból eredő  

hátrányok enyhítésére, vis maior helyzet kezelésére, 
j) az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatások 

igénybevételére, 
k) a legszükségesebb tavaszi, nyári, őszi és téli ruhaneműk beszerzésére, 
l) Erzsébet-utalvány formájában, 
m) közfoglalkoztatás keretében előállított mezőgazdasági terményekben (zöldségfélék), 
n) az elhunyt temetési költségei (részbeni, vagy egész) fedezetére, 
o) középiskolai tanuló és felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató számára utazási, étkezési, jegyzet 

vásárlásával, költségtérítés átutalásával 
pénzben nyújtott szociális ellátás (az a)-o) pont együtt: rendkívüli települési támogatás). 

(4) A szociális ellátás összege az alkalmanként nyújtott ellátás kérelemben foglalt szükséglethez igazodóan 
legalább 2.500.- Ft, de legfeljebb 20.000,- Ft-ig terjedhet. 

(5) A szociális ellátás iránti kérelem formanyomtatványon való benyújtásakor mellékelni kell: 
a) a hajléktalan személyt ellátó intézmény által a hajléktalanság tényének igazolását, 
b) az érintett egészségügyi intézmény által kiállított igazolást a kórházi kezelésről, 
c) a gyógyszertár által kiadott igazolást a gyógyszerköltségről, 
d) a fűtési költséget (gázfűtés esetén a szolgáltató által kiadott számlát), egyéb esetben a  

tüzelőanyagot forgalmazó által kibocsátott, a tüzelőanyag bekerülési költségét igazoló számlát, 
e) a szociális ellátás iránt kérelmet előterjesztő, vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója 

nevére az elhunyt temetési költségeiről a temetkezési szolgáltató által kiállított számla eredeti 
példányát, 

f) az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát (amennyiben a haláleset nem Csanytelek község közigazgatási 
területén történt), 

g) oktatási- nevelési intézmény tanulói, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók iskolalátogatási 
igazolását, bérlet, jegyzet vásárlását igazoló bizonylatot. 

(6)   A kérelem a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) ügyfélszolgálatánál terjeszthető elő 
e  rendelet  4. § (2) bekezdésében részletezett, vonatkozó mellékletek csatolásával. 

(7) Nem állapítható meg a szociális ellátás annak a személynek: 
a) aki kérelmét az elhunyt temetését követő 30 napon túl nyújtotta be, 
b) aki az elhalt eltemettetésére kötelezettként az elhunyt temetéséről nem gondoskodott, 
c) e rendeletben szabályozott további jogosító feltételnek nem felel meg. 

(8) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összegére 150.000.-Ft az irányadó. 
 

8. Rendszeres települési támogatásként nyújtható   
lakásfenntartási támogatás megállapítása 

 
8. § 

 
(1) A  rendszeres települési támogatásként nyújtott lakásfenntartási támogatás (továbbiakban: lakásfenntartási 

támogatás)  a szociálisan rászoruló háztartásokban élők számára nyújtott szociális ellátás. 
(2)   Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem akkor terjeszthető elő, ha a háztartás tagjai által életvitelszerűen 

(állandó lakóhelyként) lakott lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 
kiadások viseléséhez szükséges pénzügyi forrás nem, vagy nem teljes egészében áll a kérelmező 
rendelkezésére. 

(3) Lakásfenntartási támogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre 
jutó havi jövedelemének összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 



250%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem 
megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. 

(4) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység: a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási 
szerkezetét kifejező arányszám, ahol a háztartásban 
a) az első nagykorú tagjának arányszáma    1,0, 
b) a második nagykorú tagjának arányszáma    0,9, 
c) minden további nagykorú tag arányszáma    0,8, 
d) az első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként  0,8, 
e) minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként         0,7, 
f) gyermekét egyedülállóként nevelő szülő (gyám, nevelőszülő) él,   0,2-del növekszik. 

(5) A lakásfenntartási támogatás 
a) villanyáram, 
b) ivóvíz- és gázfogyasztás, 
c) hulladékszállítás, 
d) közműves szennyvízszolgáltatás, 
e) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, 
f) albérleti díj, 
g) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő-részlete, 
h) tüzelőanyag 
költségeihez nyújtott rendszeres települési támogatás. 

(6) A lakásfenntartási támogatás elismert havi költsége: az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert 
költség szorzata.  Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege: 450.- Ft. 

(7) A lakásfenntartási támogatás nyújtása esetén a háztartás elismert lakásnagysága 
a) ahol a lakásban   1 személy lakik  35 m2, 
b) ahol a lakásban   2 személy lakik  45 m2, 
c) ahol a lakásban   3 személy lakik  55 m2, 
d) ahol a lakásban   4 személy lakik  65 m2, 
e) minden további személlyel növelten     5 – 5 m2-rel növekszik. 

(8) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege: 
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30 %-a, amennyiben a jogosult háztartásában az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 50 %-át, 

b) a lakásfenntartás elismert havi költsége és a támogatás mértékének (továbbiakban: TM) 
szorzata, ha a jogosult háztartásban  az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont 
szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb havi 2.500.- Ft-nál, azzal, hogy a 
támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. 

(9) A (8) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: 

 
ahol a J a jogosult háztartásban egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni. 

(10) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem a hivatal ügyfélszolgálatánál nyújtható be a 4. § (2) 
bekezdésében írt, vonatkozó mellékletek csatolásával. 

(11) A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül attól, 
hogy a lakásban hány fő él.  

(12) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani, amely kizárólag természetben nyújtható az 5. § (2) 
bekezdés c) pontja szerinti módon és a 2. § c) pontjában rögzített határidőn belül. 

(13) Nem állapítható meg lakásfenntartási támogatás  annak a kérelmezőnek, aki ezen rendeletben foglalt jogosító 
feltételeknek nem felel meg, a kérelem elbírálásához szükséges igazolásokat, közüzemi számlákat nem 
csatolta be. 

(14) A kérelmezőt a lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.  
(15) Ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama 

alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, akkor a változás és a haláleset hónapjára járó támogatás teljes 
összegben való folyósítását követően, a további folyósítást meg kell szüntetni.  

(16) Meg kell szüntetni  a lakásfenntartási támogatás folyósítását, ha az arra való jogosultság a jogosultság ideje 
alatt megszűnik, annak bejelentése, vagy a hivatalos tudomásszerzés hónapjának utolsó napjával.  

 
  

9.  Köztemetés költségei viselése alóli mentesítés szabályozása 
 



9. § 
 
Köztemetés esetén az elhunyt eltemettetésére kötelezett számára a köztemetés megtérítése alóli mentesítés 
szempontjából különös méltányosságot érdemlő körülmények:  
a)      kiskorú, vagy 
b)      gyámolt, vagy  
c) átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermek, vagy 

     az elhalt az a)-c) pontokban írt gyermek neveléséről saját háztartásában önhibájából folyamatosan nem gondoskodott, 
vagy  

d) az elhalt eltemettetésére kötelezett személy havi jövedelme, a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege az 
öregségi  nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át nem haladja meg, egyedül élő személy esetén a 130 %-át 
és az egyedül élő, vagy a családban élők vagyonnal nem rendelkeznek, 

ezért az eljáró szerv a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül a kötelezett által a 
hivatalnál benyújtott kérelmére, 6 havi részletfizetést, vagy a fizetési kötelezettség teljes összegének törlését engedélyezi.   
 

10. Szociálpolitikai Kerek-asztal tagságába delegálás 
 

10. § 
 
A testület az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulása  Szociális Kerek-asztala működése érdekében  
a)   a hivatal vezetőjét, 
b)   a területi védőnőt, 
c)   a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetőjét, 
d)   gyermekjóléti szolgáltatót, 
e)   családsegítő szolgáltatót 
jelöli a kerekasztal működési idejére, mely megbízás annak visszavonásáig érvényes. 
 

11. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 
 

Gyermekjóléti szolgáltatás 
 

11. § 
 

A Képviselő-testület az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló hatályos önkormányzati 
rendelete 1. mellékletében rögzítetten, az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulása által átruházott 
önkormányzati feladat- és hatáskörében eljárva, a Remény Szociális Alapszolgáltató Központba beintegrálva, az 
intézmény alapító okiratában, szakmai programjában foglaltak szerint, működési engedélyének megfelelve 
biztosítja a gyermekjóléti feladatok végrehajtását, megfelelő képesítéssel rendelkező szolgáltató foglalkoztatásával. 
 

12. Gyermekek napközbeni ellátása 
 

Gyermekfelügyelet 
 

12. § 
 

A Képviselő-testület az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló hatályos önkormányzati 
rendelete 2/c) melléklete 1.2. pontjában rögzítetten, az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulása által 
átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörében eljárva, az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki 
tagintézménye alapító okiratában, a nevelési programjában foglaltak szerint, működési engedélyének megfelelve 
gondoskodik az intézménybe beíratott gyermekek: 
a) napközbeni ellátásként, a gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletéről, 
b) szakmai elvárásoknak megfelelő gondozásáról, neveléséről, foglalkozásokon való részvételéről és 
c) nappali étkeztetésének megszervezéséről, annak lebonyolításáról. 

 
13. Gyermekétkeztetés 

 
13. § 

 
(1) A Képviselő-testület az óvodai és általános iskolai gyermekétkeztetés igénybevétele ellentételezéseként e rendelet 

1. mellékletében rögzítette az intézményi térítési díj fizetési kötelezettség általános forgalmi adó nélküli mértékét. 
 



(2) A gyermekétkeztetést biztosító nevelési intézmény vezetője köteles negyedévente írásos tájékoztatást adni 
az intézményi térítési díj hátralékról az eljáró szerv képviselője számára. A nevelési intézmény vezetője a 
díjfizetésre kötelezett szociális, jövedelmi, vagy vagyoni helyzetének mérlegelése után, méltányosságból, a díjfizetésre 
kötelezett kérelmére, a fennálló térítési díj hátralék összegét  
a) elengedheti (a térítési díjhátralék teljes összege törlése iránti intézkedés) kérelemre, vagy hivatalból, 
b) csökkentheti (a térítési díjhátralék teljes összegéből törlés engedélyezése) kérelemre vagy hivatalból 

egyaránt, 
c) részletfizetést állapíthat meg (a térítési díjhátralék teljes összege havi egyenlő vagy változó összegben 

való visszafizettetése, melynek időtartama a kérelem benyújtásától számítva maximum 6 hónapig 
terjedhet), 

d) fizetési halasztást  (ami a vonatkozó kérelem benyújtásától számított 1 évig terjedhet)   
engedélyezhet  határozatával akként, hogy az általa elengedett, vagy csökkentett díjhátralék összegét a 
nevelési intézmény költségvetéséből kiegyenlíti a gyermekétkeztetést szerződés szerint végző 
szolgáltatónak ezen döntése meghozatalával egy-időben. 

(3) Méltányolni lehet, ha a nevelési intézményben szolgáltatást igénybevevő díjfizetésre kötelezett, mint 
kérelmező olyan élethelyzetbe kerül (pl.: betegség, munkanélküliség, jelentős jövedelem-kiesés), hogy az 
intézményi térítési díj megfizetése, a díjfizetésre kötelezett gyermeke, vagy saját létfenntartását 
veszélyezteti. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

14. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések  
 

14. § 
 

(1) Ez a rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba. 
(2) E rendeletben szabályozott szociális ellátás iránti kérelem benyújtásához, felülvizsgálatához (a kérelmező és az 

eljáró szerv számára) az alábbi formanyomtatványok alkalmazása kötelező: 
a)    1/a) függelék: rendkívüli települési támogatás  iránti kérelem, 
b)    1/b)függelék: rendszeres települési támogatásként nyújtott lakásfenntartási támogatás 

iránti kérelem 
c)    2.     függelék:  adatváltozást bejelentő lap, 
d)    3.     függelék: környezettanulmány, 
e)    4.     függelék: ügyfél nyilatkozata a kapcsolattartásról, jogok gyakorlásáról. 

(3) Hatályát veszti  az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásról, a gyermekjóléti alapellátásról és a gyermekétkeztetés 
intézményi térítési díja mértékéről  szóló  9/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet.   

    
 
 
 
 

Forgó Henrik             Kató Pálné 
polgármester                  jegyző 

 
Záradék: 
 
Az önkormányzati rendelet kihirdetése: ……………………………. 
                            Kató Pálné  

         jegyző 



1. melléklet a ../…. . (.. . .. .) önkormányzati rendelet-tervezethez 
 

 
A Képviselő- testület  

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díj díjtételeit 
a)          az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki Tagintézménye  

  (Csanytelek, Kossuth u. 12. sz. továbbiakban: óvoda)  
                  az óvodai gyermekétkeztetés keretében nyújtott szolgáltatásra: 

 
 

Sor- 
szám 

A B 

Étkeztetési szolgáltatás 
megnevezése: 

Étkezés adagonkénti 
  díjtétele forintban 

1. Tízórai  61 

2. Ebéd 183 

3. Uzsonna  61 

1-3. Összesen: 305 

 
b)  Szent László Általános Iskola (Csanytelek, Szent László u. 4/a, továbbiakban: iskola)  

                 az iskolai gyermekétkeztetés keretében nyújtott szolgáltatásra: 
 

 
Sor- 
szám 

A B 

Étkeztetési szolgáltatás 
megnevezése: 

Étkezés adagonkénti 
 díjtétele forintban 

1. Tízórai  61 

2. Ebéd 217 

3. Uzsonna  61 

1-3. Összesen: 339 

 
mértékben állapítja meg  az étkeztetési szolgáltatást nyújtó által bemutatott önköltségszámítás alapján, 
melyben az élelmiszerek nyersanyag ára a 70 % üzemeltetési költség nélkül érvényesül a térítési díjak 
összegében. 

 
 

 

 
 



1/a) függelék a ../…. . (.. . .. .) önkormányzati rendelet-tervezethez      
Csanyteleki Polgármesteri Hivatal   (Átvétel:____________ Szignó:____________) 

     Szociális Irodája 
6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. 
 
 

KÉRELEM 
Rendkívüli települési támogatás megállapítására 

 
 
1. Személyi adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1. Neve:  _________________________________________________________________  

1.1.2. Születési neve: ___________________________________________________________  

1.1.3. Anyja neve: _____________________________________________________________  

1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ____________________________________________  

1.1.5. Lakóhelye: ______________________________________________________________  

1.1.6. Tartózkodási helye: _______________________________________________________  

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: _________________________________________  

1.1.8. Állampolgársága: _________________________________________________________  

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): _________________________________________  

1.2. A kérelmező családi állapota: 

1.2.1. □ egyedülálló (hajadon, nőtlen, elvált, özvegy, különélő) 

1.2.2. □ házastársával/élettársával él együtt. 

 
1.3 A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 

1.3.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 

1.3.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy 

1.3.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy 

1.3.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan. 

 
1.4. A kérelmező házastársára/élettársára vonatkozó adatok: 

1.4.1. Neve: __________________________________________________________________  

1.4.2. Születési neve:  ___________________________________________________________  

1.4.3. Anyja neve: _____________________________________________________________  

1.4.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ____________________________________________  

1.4.5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: _________________________________________  

1.4.6. Lakóhelye: ______________________________________________________________  

1.4.7. Tartózkodási helye: _______________________________________________________  

 

 



1.5. A kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen:_________fő, 
a kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermekekre vonatkozó adatok: 

  A B  C D  E F 

Sorszám 

 
Név 

(ha eltérő, 
születési neve is) 

Anyja neve 
 

Születés ideje 
(év, hó, nap) 

Társadalom-
biztosítási 
Azonosító 

Jele 

18. életévét betöltött 
személy 

esetén az oktatási 
intézmény 

megnevezése 

 
Megjegyzés

* 

 1.5.1.           

 1.5.2.           

 1.5.3.           

 1.5.4.           

 1.5.5.        

1.5.6.       

1.5.7.       

1.5.8.       

1.5.9.       

1.5.10.          

 * Ebben az oszlopban kell feltüntetni, 
- ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat vagy  

terhességi gyermekágyi segélyt vagy csecsemőgondozási díjat folyósítanak, 
-  ha a 20 évesnél fiatalabb 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. 
1.6.1. A rendkívüli települési támogatás megállapítását  
□ saját részemre, 
□ az alábbiakban megjelölt gyermeke(i)m részére 

Név 
(ha eltérő, születési neve is) 

 

 

 

 

 

1.6.1.  □ gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, alternatív gyógymód, homeopátiás szer, 
1.6.2.  □ gyermekek, tanulók beiskolázáshoz szükséges tankönyvek, tanszerek, ruhaneműk, 
1.6.3.  □ téli tüzelő (fa, szén),  
1.6.4.  □ felnőtt ruhaneműk, 
1.6.5.  □ óvodai felszerelések, 
1.6.6.  □ tartós élelmiszerek, 
vásárlására, természetben való juttatására, továbbá 
1.6.7.  □ oktatási-nevelési intézmények étkezési térítés díja, térítési díj hátraléka részbeni, vagy 

teljes összegének kiegyenlítésére, 
1.6.8.  □ közüzemi számlák (ivóvíz, villany, gáz, hulladékszállítási díjak) hátralékos összegének  

részbeni, vagy teljes összegének átvállalására,  
1.6.9.  □ elemi kár esetén (árvíz, belvíz, tűzvész, viharkár, jégeső, stb.) rendkívüli időjárási   

viszonyokból eredő hátrányok enyhítésére, vis maior helyzet kezelésére, 
1.6.10. □ az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi  

szolgáltatások igénybevételére, 
1.6.11. □ a legszükségesebb tavaszi, nyári, őszi és téli ruhaneműk beszerzésére, 
1.6.12. □ Erzsébet-utalvány formájában, 
1.6.13. □ közfoglalkoztatás keretében előállított mezőgazdasági terményekben (zöldségfélék), 
1.6.14. □ *az elhunyt temetési költségei (részbeni, vagy egésze) fedezetére, 
1.6.15. □ középiskolai tanuló és felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató számára utazási, 

étkezési, jegyzet vásárlásával, költségtérítés átutalására, 
kérem.   



1.7. Az elhunytra vonatkozó adatok: 

1.7.1. Neve: ________________________________________________________________________  

1.7.2. Születési neve:  _________________________________________________________________  

1.7.3. Anyja neve: ____________________________________________________________________  

1.7.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ___________________________________________________  

1.7.5. Lakóhelye: ____________________________________________________________________  

1.7.6. Tartózkodási helye: ______________________________________________________________  

1.7.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ________________________________________________  

1.7.8. Állampolgársága: ________________________________________________________________  

1.7.9. Haláleset helye, ideje:  ____________________________________________________________  

1.7.10. Halotti anyakönyvi kivonat száma: _________________________________________________  

1.7.11. A temettető és az elhunyt közötti rokoni kapcsolat megjelölése:  ___________________________  

1.8.Az elhunyt családi állapota 

1.8.1. □ egyedülálló (hajadon, nőtlen, elvált, özvegy, különélő) 

1.8.2. □ házastársával/élettársával él együtt. 

* Megjegyzés: Nem állapítható meg a szociális ellátás annak a személynek: aki a kérelmét az elhunyt temetését 
követő 30 napon túl nyújtotta be, vagy aki az elhalt eltemettetésére kötelezettként az elhunyt temetéséről nem 
gondoskodott, illetve aki a vonatkozó jogosító feltételeknek nem felel meg.   

 
II. Jövedelmi adatok 

A jövedelem típusa Kérelmező 
Házastársa 
(élettársa) 

Gyermekei 

A B C D 

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. Járási hivatal és munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások 

            

6. Egyéb jövedelem              

7. A család összes nettó jövedelmét 
csökkentő tényező (tartásdíj összege)  

            

8. Összes jövedelem       

 
A család egy főre jutó havi nettó jövedelmének összege: ________________ Ft 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő 
adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a számítógépes rendszerben 
történő rögzítéséhez, valamint a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Tudomásul 
veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján az önkormányzat – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti.  

 

Csanytelek, 20_______    _________________   ________     

 

__________________________    ___________________________ 

a kérelmező saját kezű aláírása    nagykorú hozzátartozók aláírása 

 



Nyilatkozat 
 
1.) Alulírott kijelentem, hogy a Csanyteleki Polgármesteri Hivatalnál általam kezdeményezett hatósági 

eljárás ügyfélre irányadó szabályait a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztett jegyzői 
tájékoztatásból megismertem, megértettem és annak megfelelően jóhiszemű együttműködésre 
törekszem. 

 
2.) Alulírott kijelentem, hogy a hatósági eljárás során választható kapcsolattartás formái közül az 

alábbi módot választom 
*ÍRÁSBELI       SZÓBELI 

□ postai úton, 
□ telefaxon, 
□ személyesen átadott irat útján, 
□ kézbesítési meghatalmazott útján, 
□ hatóság kézbesítője útján, 
□ kézbesítési ügygondnok útján, 
□ hirdetményi úton, 
□ a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól rendelkező 2004. évi CXL. 
törvényben (a továbbiakban: Ket.) meghatározott módon elektronikus úton. 
 
3.) Kijelentem, hogy az eljárás során e kapcsolattartási módot egy ízben 

*MEGVÁLTOZTATOM/ NEM VÁLTOZTATOM MEG. 

4.) Alulírott kijelentem, hogy az általam kezdeményezett hatósági ügyben benyújtott kérelemre a (Ket. 
29. § (9) bekezdése szerinti) eljárás megindításáról szóló értesítés számomra való megküldéséről  

*LEMONDOK/NEM MONDOK LE. 
 
5.) Alulírott kijelentem, hogy az általam indított eljárásban (mint fellebbezés előterjesztésre jogosult) a 

kérelmem teljesítése esetére a döntés közlése előtt fellebbezési jogomról  

*LEMONDOK/NEM MONDOK LE. 

6.) Lemondó nyilatkozatom esetén tudomásul veszem, hogy ha az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az 
eljárásban hozott döntés jogerőssé és végrehajthatóvá válik az első fokú döntés közlésekor. 
Tudomásul veszem, hogy a fellebbezési jogról való lemondás nem vonható vissza. 

 

Csanytelek, 20_______    _________________   ________  _________________________ 

         a kérelmező saját kezű aláírása 

Nyilatkozat 
(gyermektartásdíj címén kapott ellátás összegéről) 

Alulírott 
Név:  ___________________________________________________  
Lakcím: Csanytelek, ______________________________________ szám alatti lakos 
kijelentem, hogy 
1.) _____________________________ 
2.) _____________________________ 
3.) _____________________________ 
nevű gyermeke(i)m után gyermektartásdíjban  
* □ részesülök, melynek havi összege: _____________ Ft. 
* □ nem részesülök. 
 

Csanytelek, 20_______    _________________   ________  

         ______________________ 
         Az ügyfél saját kezű aláírása 

 
 
 



Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez  
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat által nyújtott szociális ellátásról, gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja mértékéről 
szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete értelmében rendkívüli települési támogatás nyújtására akkor kerül sor, ha az adott személy önmaga 
ellátását, vagy családja létfenntartását más módon nem képes biztosítani és a családban élők egy főre jutó havi jövedelmének összege nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át, (kivéve az a)-b) és d)-f) 
pontokat), továbbá különösen ha  

a) az egyedül élő, az egyedülálló kérelmezőt, vagy családot elemi kár éri, és az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, 

b) az egyedül élő, az egyedülálló kérelmező, vagy családtagja egy hetet meghaladóan kórházi ellátásban részesül és az egy főre 
jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át,  

c) a kérelmező hajléktalan, jövedelemmel és vagyonnal nem rendelkezik,  
d) az elhunyt eltemettetésére kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, 
e) az elhunyt eltemettetésére kötelezett egyedül élő, egyedülálló személy havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 220%-át, 
f) kiskorú gyermeket nevelő családban a rászoruló gyermek, fiatal felnőtt és gyermekét egyedül nevelő szülő havi egy főre jutó havi 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 200%-át. 
 
Kérjük, hogy szíveskedjen a megfelelő választ X-szel jelölni, és a hiányzó adatokat kitölteni! 
A személyi adatok kitöltéséhez: 
Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor 
tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. 
Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; 
Közeli hozzátartozó: 

a) a házastárs, az élettárs, 
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, 

nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, 
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és 
a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: 
nevelt gyermek), 

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, 
örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is 
fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), 

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, 
valamint a b) vagy c) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér; 
Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége; 
A jövedelmi adatok kitöltéséhez: 
„Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - 
vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, 
amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, 
illetve hozzájárulást kell fizetni. 
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a 
befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. 
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. 
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, 
nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 
Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló 
bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt 
kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a 
kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a 
bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve 
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 
Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között a temetési segélyt, az alkalmanként rendkívüli települési 
támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében 
nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, 
a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szép-korúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési 
kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény 
alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az 
adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre 
irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek a havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért 
kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezet) tajga 
által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes 
bevételt.  
A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét. 
A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott 
összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. 
A havi jövedelem kiszámításakor 
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt, 
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 
tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 
 



A jövedelem típusai: 
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati 
jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló 
tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem. 
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a 
bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön  
szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást. 
Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási segély, 
gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói 
nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balett-művészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági 
ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai 
rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék. 
Járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, az egészségügyi és gyermekfelügyeleti 
támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, 
képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. 
Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a 
nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, 
vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve 
minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. 
 
A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát. 
 
A kérelemhez csatolandó igazolások, mellékletek benyújtásának szabályai: 
A szociális ellátásra való jogosultság megállapításához, valamint a jogosultság felülvizsgálatához a kérelmező, ellátásra jogosult köteles: 

a) formanyomtatványon szereplő adatokról, a kérelmező és vele együtt lakó, életvitelszerűen ott tartózkodó személyekről nyilatkozni, 
b) a szociális ellátás megállapítása előtt és alatt az eljáró szerv számára a környezettanulmány felvételét biztosítani.   

A szociális ellátás megállapításához formanyomtatványon benyújtott kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a vele együtt élő 
személyeknek a jövedelemszámításra irányadó időszakra jutó jövedelméről szóló igazolásokat, így többek között: 

- a munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolást, 
- munkanélküli ellátás, ellátásban nem részesülő munkanélküli kérelmező esetén az illetékes munkaügyi hatóság által kiállított 

igazolást, 
- nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközvetítő lapot, vagy nyugdíjszelvényt, 
- családtámogatási ellátások esetén a kifizető szerv által kiállított igazolást, vagy a folyósítást tanúsító szelvényt, vagy bankszámlakivonatot,  
- őstermelő esetén a bevételéről vezetett dokumentumból, vagy az állami adóhatóság által az őstermelő lezárt adóévéről kiállított igazolást,  
- vállalkozásból eredő jövedelem esetén a lezárt adóévéről az állami adóhatóság által kiadott igazolást, a le nem zárt időszakra vonatkozóan 

könyvelői igazolást, vagy a vállalkozó jövedelmére tett nyilatkozatát, 
- ösztöndíjból a közép- vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolást, bankszámlakivonatot, vagy az átutalást igazoló elektronikus 

nyilvántartásból kinyomtatott adattartamot,  
- tartásdíj esetén a felvett, vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvényt, vagy bankszámlakivonatot, vagy átvételi elismervényt, ezek 

hiányában a tartásdíjra jogosult jövedelem- nyilatkozatát, 
- a felsoroltakban  nem  szereplő  jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolást, 
- 30 napnál nem korábban kelt igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, a nappali oktatás rendje szerint 

tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói, vagy hallgatói jogviszonyáról, 
- a szociális ellátás megállapítása tárgyában központi jogszabályokban meghatározott igazolásokat.  
- a hajléktalanság tényéről a hajléktalan személyt ellátó intézmény igazolását,  
- kórházi kezelésről az érintett egészségügyi intézmény által kiállított igazolást,  
- a gyógyszerköltségekről a gyógyszertár által kiadott igazolást,  
- fűtési költségeket, gázfűtés esetén a szolgáltató által kiadott számlát, egyéb esetben a tüzelőanyagot forgalmazó által kibocsátott, a tüzelőanyag 

bekerülési költségét igazoló számlát, 
- a szociális ellátás iránti kérelmet előterjesztő, vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére az elhunyt temetési költségeiről a 

temetkezési szolgáltató által kiállított számla eredeti példányát, 
- az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát (amennyiben a haláleset nem Csanytelek közigazgatási területén történt), 
- oktatási- nevelési intézmény tanulói, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók iskolalátogatási igazolását, bérlet, jegyzet vásárlását igazoló 

bizonylatot.   
 
A szociális iroda ügyfélfogadási rendje:          
         Hétfő:  800-1600 
         Szerda:  800-1600 

         Péntek:  800-1400 óráig.  
 
 



MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS 
 

Munkáltató megnevezése:      Tárgy: ________________________ 
         ________________________ 
         ________________________ 
         szám alatti lakos jövedelmének 
         igazolása 
 
Alulírott igazolom tárgyban nevezett munkavállalónk előző 1 havi keresetére, jövedelmére vonatkozó adatokat 
(Ft-ban). 

 
Év, hónap 

Számfejtett 
munkabér, 
táppénz + 

egyéb 
jövedelem 

Ebből  levonások 

Személyi 
jövedelemadó 

Eü. biztosítás 
és 

nyugdíjjárulék 

Magánnyugdíj 
pénztári díj 

Munkavállalói 
járulék 

 
Tartásdíj 

20___.____       

 

A fenti adatok alapján a havi nettó jövedelem összege: ______________________  Ft. 
 
Jelen személy jövedelme közfoglalkoztatásból származik-e?:   igen*   nem* 
 
____________________ , 20____.____________._____ 
 
 
             
        __________________________ 
             
                  munkáltató aláírása 
________________________________________________________________________________________ 

 

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS 
 

Munkáltató megnevezése:           
       Tárgy: ________________________ 
        ________________________ 
        ________________________ 
        szám alatti lakos jövedelmének 
        igazolása 
 
Alulírott igazolom tárgyban nevezett munkavállalónk előző 1 havi keresetére, jövedelmére vonatkozó adatokat 
(Ft-ban). 
 

 
Év, hónap 

Számfejtett 
munkabér, 
táppénz + 

egyéb 
jövedelem 

Ebből  levonások 

Személyi 
jövedelemadó 

Eü. biztosítás 
és 

nyugdíjjárulék 

Magánnyugdíj 
pénztári díj 

Munkavállalói 
járulék 

 
Tartásdíj 

20___.____       

 
 

A fenti adatok alapján a havi nettó jövedelem összege: ______________________  Ft. 
 
Jelen személy jövedelme közfoglalkoztatásból származik-e?:   igen*   nem* 
 
____________________, 20____.____________._____ 
 
 
             
        __________________________ 
             
                 munkáltató aláírása 
 



1/b) függelék a ../…. . (.. . .. .) önkormányzati rendelet-tervezethez  
     
Csanyteleki Polgármesteri Hivatal       (Átvétel:_________________Szignó:_________) 
Szociális Irodája 
6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 
 

KÉRELEM 
rendszeres települési támogatásként nyújtható 

lakásfenntartási támogatás megállapítására 

1. Személyi adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1. Neve:  _________________________________________________________________________________  

1.1.2. Születési neve: __________________________________________________________________________  

1.1.3. Anyja neve: _____________________________________________________________________________  

1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ___________________________________________________________  

1.1.5. Lakóhelye: _____________________________________________________________________________  

1.1.6. Tartózkodási helye: _______________________________________________________________________  

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. 

        

1.5. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai 
között van olyan személy: 

a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot 
folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma .____fő, 

b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma ____. fő , 



c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma ____ fő. 

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.  Járási hivatal és munkaügyi szervek 
által folyósított ellátások 

            

 6.  Egyéb jövedelem             

 7.  Összes jövedelem             

3. Lakásviszonyok 
 
3.1. A támogatással érintett lakás nagysága:  ________ m2 
3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme:  _______________    (pl.: tulajdonos, bérlő, albérlő, családtag, stb.) 
 
4. Nyilatkozatok 

4.1. Az életvitelszerűen lakott lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások 
viseléséhez szükséges pénzügyi forrás rendelkezésemre áll: 

      igen  nem 

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

4.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó), 
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami 
adóhatóság útján - ellenőrizheti. 

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

Csanytelek, 20_______   _________________   ________  

 

______________________________ 

 

 

_____________________________ 

kérelmező aláírása 

 

_____________________________ 

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 

_____________________________ 

 a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 
 
 
 
 

 a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 
 
 
 
 

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



Vagyonnyilatkozat 

   I. A kérelmező személyes adatai (jelen nyomtatvány 1. oldala 1.) pontja)  
II. A kérelmező és a háztartás valamennyi tagjának vagyona 
 

A. Ingatlanok 
1.) Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):  Van  Nincs 

címe: _______________város/község, __________________ út/utca _____ hsz. alapterülete:______ m
2
, 

tulajdoni hányad: ________, a szerzés ideje: ________ év. 
Becsült forgalmi érték:* _______________ Ft. 
Haszonélvezeti joggal terhelt:     igen    nem  (a megfelelő aláhúzandó) 
 
Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):  Van  Nincs 

címe: _______________város/község, __________________ út/utca _____ hsz. alapterülete:______ m
2
, 

tulajdoni hányad: ________, a szerzés ideje: ________ év. 
Becsült forgalmi érték:* _______________ Ft. 
Haszonélvezeti joggal terhelt:     igen    nem  (a megfelelő aláhúzandó) 
 

2.) Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):  Van  Nincs  

címe: _______________város/község, __________________ út/utca _____ hsz. alapterülete:______ m
2
, 

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.):    Van  Nincs 

4.) címe: _______________város/község, __________________ út/utca _____ hsz. alapterülete:______ m
2
, 

tulajdoni hányad: ________, a szerzés ideje: ________ év. 
Becsült forgalmi érték:* ________________ Ft. 
 

5.) Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:    Van  Nincs 

címe: _______________város/község, __________________ út/utca _____ hsz. alapterülete:______ m
2
, 

tulajdoni hányad: ________, a szerzés ideje: ________ év. 
Becsült forgalmi érték:* ________________ Ft. 

II. Egyéb vagyontárgyak 

1.) Gépjármű:         Van  Nincs 
a) személygépkocsi: _________________________________________ típus ____________ rendszám 
a szerzés ideje: _______________________, valamint a gyártás éve:  ________________________________  
Becsült forgalmi érték:** ________________ Ft. 
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:  Van  Nincs 
_____________________________________típus ______________ rendszám 
a szerzés ideje: _______________________, valamint a gyártás éve:  ________________________________  
Becsült forgalmi érték:** ________________ Ft. 

 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak 
a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 ____________________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________________  
 

Csanytelek, 20_______   _________________   ________  

 

 

_____________________________ 

kérelmező aláírása 

 
________________________________ 

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 

 

 
________________________________ 

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

Megjegyzés: 
Ha a kérelmező vagy a háztartás tagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak 
számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország 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. 



Nyilatkozat 
 

Alulírott kijelentem, hogy Csanyteleki Polgármesteri Hivatalnál általam kezdeményezett hatósági eljárás ügyfélre irányadó 
szabályait a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztett jegyzői tájékoztatásból megismertem, megértettem és 
annak megfelelően jóhiszemű együttműködésre törekszem. 

 
1.) Alulírott kijelentem, hogy a hatósági eljárás során választható kapcsolattartás formái közül az alábbi módot 

választom 
*ÍRÁSBELI       SZÓBELI 

□ postai úton, 
□ telefaxon, 
□ személyesen átadott irat útján, 
□ kézbesítési meghatalmazott útján, 
□ hatóság kézbesítője útján, 
□ kézbesítési ügygondnok útján, 
□ hirdetményi úton, 
□ a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól rendelkező 2004. évi CXL. törvényben (a 

továbbiakban: Ket.) meghatározott módon elektronikus úton. 
 

2.) Kijelentem, hogy az eljárás során e kapcsolattartási módot egy ízben 

*MEGVÁLTOZTATOM/ NEM VÁLTOZTATOM MEG. 

3.) Alulírott kijelentem, hogy az általam kezdeményezett hatósági ügyben benyújtott kérelemre a (Ket. 29. § (9) 
bekezdése szerinti) eljárás megindításáról szóló értesítés számomra való megküldéséről  

*LEMONDOK/NEM MONDOK LE. 

 
4.) Alulírott kijelentem, hogy az általam indított eljárásban (mint fellebbezés előterjesztésre jogosult) a kérelmem 

teljesítése esetére a döntés közlése előtt fellebbezési jogomról  

*LEMONDOK/NEM MONDOK LE. 

5.) Lemondó nyilatkozatom esetén tudomásul veszem, hogy ha az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az eljárásban  
hozott döntés jogerőssé és végrehajthatóvá válik az első fokú döntés közlésekor. 
Tudomásul veszem, hogy a fellebbezési jogról való lemondás nem vonható vissza. 
 
 

Csanytelek, 20_______    _________________   ________  

          ___________________________ 
        kérelmező aláírása 

 
Nyilatkozat 

(gyermektartásdíj címén kapott ellátás összegéről) 
Alulírott 
Név:  ___________________________________________________  
Lakcím: Csanytelek, ______________________________________ szám alatti lakos kijelentem, hogy 
1.) _____________________________ 
2.) _____________________________ 
3.) _____________________________ 
nevű gyermeke(i)m után gyermektartásdíjban  
* □ részesülök, melynek havi összege: _____________ Ft. 
* □ nem részesülök. 
 

Csanytelek, 20_______    _________________   ________  

             
        ______________________ 
        Az ügyfél saját kezű aláírása 

* A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni. 

 
 
 
 
 
 
 



Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez  

A rendszeres települési támogatásként nyújtható lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartásokban élők számára nyújtott szociális 
ellátás. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem akkor terjeszthető elő, ha a háztartás tagjai által életvitelszerűen (állandó lakóhelyként) lakott lakás 
céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez szükséges pénzügyi forrás nem, vagy nem teljes egészében áll a 
kérelmező rendelkezésére. Lakásfenntartási támogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi 
jövedelmének összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (amely jelenleg: 71.250,- Ft)  és a háztartás 
tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási 
egységek összegének hányadosával. 
Személyes 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. 
Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; 
Közeli hozzátartozó: 

a) a házastárs, az élettárs, 
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali 

oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi 
nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek), 

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe 
fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a 
továbbiakban: fogyatékos gyermek), 

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint 
a b) vagy c) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér; 
Amennyiben a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását a kérelmező nem igazolja, úgy a hivatal adatszolgáltatás iránti kérelemmel a közoktatási 
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt megkeresi. 
Lakóhely vagy tartózkodási hely: a kérelem benyújtását megelőzően az okmányirodánál bejelentett és a lakcímet igazoló érvényes hatósági 
igazolványba (lakcímkártyába) bejegyzett lakóhely vagy tartózkodási hely. 
Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége; 
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 nem kell feltüntetni a jövedelmek között a temetési segélyt, az alkalmanként rendkívüli települési 
támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében  nyújtott 
támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik 
havi nyugdíjat, a szép-korúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi 
járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást , az alkalmi 
munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra 
vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek a havi 
ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, a 
szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezet) tajga által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a 
személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevételt.  
A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét. 
A háztartás tagjainak 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: 
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati 
jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági 
szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet 
tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem. 
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a 
jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által 
külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást. 
Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, 
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói 
nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, 
rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs 
ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék. 



Járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj,  munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként 
folyósított keresetpótló juttatás. 
Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, 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. 
Vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek 

- külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének harmincszorosát (855.000,- Ft) vagy 

- együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcvanszorosát (2.280.000,- Ft)  
meghaladja, azzal ,hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott 
ingatlanon fennáll, továbbá a mozgáskorlátozottságára tekintettek fenntartott gépjármű.  

Fogyasztási egység: a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, 

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, 

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, 

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. 
Ha a háztartás nagykorú tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy a háztartás kiskorú 
tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. Ha a 
háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel 
figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.  

Lakásfenntartás elismert költsége: 
A tényleges havi közüzemi számlák helyett az alább jelzett m2 és 450,- Ft szorzata alapján számolt havi költséget kell alapul venni. 
A kérelmező által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség nagyságától függetlenül a lakásfenntartás elismert költségét az alábbi lakásnagyságok 
figyelembe vételével kell kiszámítani: 
- egyszemélyes háztartás esetén  35 m2 
- 2 személyes háztartás esetén  45 m2 
- 3 személyes háztartás esetén  55 m2 
- 4 személyes háztartás esetén  65 m2 
- ha 4-nél több személy lakik a háztartásban, akkor minden további személy után 5-5 m2, 

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 
A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres 
kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. Lakásfenntartási 
kiadásnak kell tekinteni a villanyáram költségét, az ivóvíz- és gázfogyasztás költségét, a hulladékszállítás és a közműves szennyvízszolgáltatás 
költségét, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése költségét, albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő 
részletét és a tüzelőanyag költségét.  

A lakhatást legnagyobb mértékben veszélyeztető költségnek kell tekinteni különösen a lakásfenntartási költségek legnagyobb hányadát 

képező költségeket, valamint azon költségeket, amelyek kiegyenlítése tekintetében a kérelmezőnek elmaradása van.  
A támogatás összege: 

a)  a  lakásfenntartás  elismert  havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át, 

b)  a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, 
de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. 

A TM kiszámítása a következő módon történik: 0,3-[(egy fogyasztási egységre jutó jövedelem - 14.250,- Ft) x 0,15 / 28.500,- Ft] – kiszámított 
és két tizedes jegyre kerekített arányszám, valamint a lakásfenntartás elismert havi költségének szorzata 100,- Ft-ra kerekítve, amely egy év 
időtartamra állapítható meg. A támogatás összege a kérelmező által megjelölt szolgáltatóhoz kerül átutalásra. 
A kérelemhez csatolandó igazolások, mellékletek benyújtásának szabályai: 
A szociális ellátásra való jogosultság megállapításához, valamint a jogosultság felülvizsgálatához a kérelmező, ellátásra jogosult köteles: 

a) formanyomtatványon szereplő adatokról, a kérelmező és vele együtt lakó, életvitelszerűen ott tartózkodó személyekről nyilatkozni, 
b) a szociális ellátás megállapítása előtt és alatt az eljáró szerv számára a környezettanulmány felvételét biztosítani.  

A szociális ellátás megállapításához formanyomtatványon benyújtott kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a háztartás tagjainak a 
jövedelemszámításra irányadó időszakra jutó jövedelméről szóló igazolásokat, így többek között: 

- a munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolást, 
- munkanélküli ellátás, ellátásban nem részesülő munkanélküli kérelmező esetén az illetékes munkaügyi hatóság által kiállított igazolást, 
- nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközvetítő lapot, vagy nyugdíjszelvényt, 
- családtámogatási ellátások esetén a kifizető szerv által kiállított igazolást, vagy a folyósítást tanúsító szelvényt, vagy bankszámlakivonatot, 
- őstermelő esetén a bevételéről vezetett dokumentumból, vagy az állami adóhatóság által az őstermelő lezárt adóévéről kiállított igazolást,  
- vállalkozásból eredő jövedelem esetén a lezárt adóévéről az állami adóhatóság által kiadott igazolást, a le nem zárt időszakra vonatkozóan könyvelői 

igazolást, vagy a vállalkozó jövedelmére tett nyilatkozatát, 
- ösztöndíjból a közép- vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolást, bankszámlakivonatot, vagy az átutalást igazoló elektronikus 

nyilvántartásból kinyomtatott adattartamot,  
- tartásdíj esetén a felvett, vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvényt, vagy bankszámlakivonatot, vagy átvételi elismervényt , ezek hiányában 

a tartásdíjra jogosult jövedelem- nyilatkozatát, 
- a felsoroltakban nem szereplő jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolást, 
- 30 napnál nem korábban kelt igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, a nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat 

folytató fiatal felnőtt tanulói, vagy hallgatói jogviszonyáról, 
- a közüzemi szolgáltató által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belüli számla másolatát továbbá 
- a szociális ellátás megállapítása tárgyában központi jogszabályokban meghatározott igazolásokat.  

 
 
A szociális iroda ügyfélfogadási rendje:   Hétfő:  8.00-16.30 óráig,    

      Szerda:  8.00-16.30 óráig,    
      Péntek:  8.00-14.00 óráig.  

 



 
 

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS 
Munkáltató megnevezése:         Tárgy:________________________ 
         _________________________ 
         ________________________ 
         szám alatti lakos jövedelmének 
         igazolása 
 
Alulírott igazolom tárgyban nevezett munkavállalónk előző 1 havi keresetére, jövedelmére vonatkozó adatokat 
(Ft-ban). 

 
Év, hónap 

Számfejtett 
munkabér, 
táppénz + 

egyéb 
jövedelem  

Ebből  levonások 

Személyi 
jövedelemadó 

Eü. biztosítás 
és 

nyugdíjjárulék 

Magánnyugdíj 
pénztári díj 

Munkavállalói 
járulék 

 
Tartásdíj 

20___.____       

 

A fenti adatok alapján a havi nettó jövedelem összege: ______________________  Ft. 
 

Jelen személy jövedelme közfoglalkoztatásból származik-e?:   igen*   nem* 
 
____________________ , 20____.____________._____ 
 
 
         __________________________ 
         munkáltató aláírása 
________________________________________________________________________________________ 

 

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS 
 

Munkáltató megnevezése:         Tárgy:________________________ 
         ________________________  
         ________________________ 
         Szám alatti lakos jövedelmének 
         igazolása 
 
Alulírott igazolom tárgyban nevezett munkavállalónk előző 1 havi keresetére, jövedelmére vonatkozó adatokat 
(Ft-ban). 
 

 
Év, hónap 

Számfejtett 
munkabér, 
táppénz + 

egyéb 
jövedelem  

Ebből  levonások 

Személyi 
jövedelemadó 

Eü. biztosítás 
és 

nyugdíjjárulék 

Magánnyugdíj 
pénztári díj 

Munkavállalói 
járulék 

 
Tartásdíj 

20___.____       

 
 

A fenti adatok alapján a havi nettó jövedelem összege: ______________________  Ft. 
 

Jelen személy jövedelme közfoglalkoztatásból származik-e?:   igen*   nem* 
 
____________________, 20____.____________._____ 
 
 
         __________________________ 
         munkáltató aláírása 

 
 
 
 



 
 
 

2. függelék a ../…. . (.. . .. .) önkormányzati rendelet-tervezethez           
(Átvétel:____________ Szignó:____________)                    

 

ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSI LAP 
(A bejelenteni kívánt, aktuális adatokat kell megadni!) 

 

Alulírott: 

Név:  _______________________________________________________________________  

Leánykori név: ________________________________________________________________  

Születési hely, idő:______________________________________________________________  

Anyja neve: ___________________________________________________________________  

Lakóhely: ____________________________________________________________________  

Tartózkodási hely:______________________________________________________________  
szám alatti lakos az alábbi adatváltozást kívánom bejelenteni: 

□ Névváltozás 
□ Lakcímváltozás 
□ Közép- és felsőfokú, nappali tagozatú tanulóviszony kezdete/megszűnése 
□ Jövedelmi viszonyokban történt változás 
 

NÉVVÁLTOZÁS 

 

Előző név:  ___________________________________________________________________  

Új név: ______________________________________________________________________  

Névváltozás időpontja: __________________________________________________________  

Személyi adatokat igazoló okmány adatai:  

Típusa: ______________________________________________________________________  

Száma: ______________________________________________________________________  

Érvényességi ideje: _____________________________________________________________  
 

LAKCÍMVÁLTOZÁS 

 

Előző lakcím: _________________________________________________________________  

Jelenlegi lakcím: _______________________________________________________________  

Előző tartózkodási hely:  ________________________________________________________  

Jelenlegi tartózkodási hely: _______________________________________________________  

Adatváltozás időpontja: _________________________________________________________  

Lakcímadatokat igazoló okmány adatai:  

Típusa: ______________________________________________________________________  

Száma: ______________________________________________________________________  

Érvényességi ideje: _____________________________________________________________  



 

KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ, NAPPALI TAGOZATÚ TANULÓI, HALLGATÓI 
JOGVISZONY KEZDETE/MEGSZŰNÉSE 

(iskolalátogatási igazolást csatolni szíveskedjen!) 

Tanulmányokat folytató:  

Neve: _________________________________________________________________________ 

Születési helye, ideje: _____________________________________________________________ 

Anyja neve: ____________________________________________________________________ 

Lakcíme: ______________________________________________________________________ 

Előző oktatási intézmény megnevezése: _______________________________________________ 

Jelenlegi oktatási intézmény (közép/felsőfokú) megnevezése: 
______________________________________________________ 

Címe: 
______________________________________________________________________________ 

Tanulói/hallgatói jogviszony 
kezdete:______________________________________________________________________ 

Tanulói/hallgatói jogviszony várható befejezése: 
__________________________________________________________________ 

Tanulói/hallgatói jogviszony megszűnése: 
__________________________________________________________________ 

 

JÖVEDELMI VISZONYOKBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK 
(a jövedelemszámításra irányadó időszakra jutó jövedelemigazolást/nyilatkozatot 

csatolni szíveskedjen!) 

 

A jövedelmi viszonyokban történt változás az alábbi személyre vonatkozik: 

Neve:  _______________________________________________________________________   

Születési helye, ideje: ____________________________________________________________  

Anyja neve: ___________________________________________________________________  

Lakcíme: _____________________________________________________________________  

Tartózkodási helye: _____________________________________________________________   

Előző jövedelem összege: ________________________  Ft/hónap 

Jelenlegi jövedelem    összege: ____________________ Ft/hónap 

A jövedelmi viszonyokban történt változás kezdő időpontja: _____________________________  

Előző munkáltató neve, címe: _____________________________________________________  

Jelenlegi munkáltató neve, címe: ___________________________________________________  
 
Csanytelek, _____________________________ 

_________________________ 
                                                                                                                   bejelentő aláírása 

 
 



2. függelék a ../…. . (.. . .. .) önkormányzati rendelet-tervezethez        

  

Ikt.sz.: ______/___. 
 

KÖRNYEZETTANULMÁNY 
 
Készült: ______________________________________________________________________ 
 
A környezettanulmány készítésének alapja:  
 
____________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Az ügyfél tájékoztatása az alábbiakról: 

- az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt 
megtagadja, 

- törvény vagy kormányrendelet kötelezővé teheti, hogy a hivatalból folytatott eljárásban az ügyfél, a 
kérelemre indult eljárásban az ellenérdekű ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására közölje az érdemi 
döntéshez szükséges adatokat, és jogkövetkezményeket állapíthat meg az adatszolgáltatási kötelezettség 
elmulasztása vagy valótlan adatok közlése esetére,  

- a törvényen vagy kormányrendeleten alapuló adatszolgáltatást az ügyfél, illetve kérelemre indult eljárásban 
az ellenérdekű ügyfél akkor tagadhatja meg, ha 

a) nem kapott felmentést az államtitoknak vagy szolgálati titoknak minősített adatra vonatkozó titoktartási 
kötelezettsége alól, 

b) nyilatkozatával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná,  az ügyfél vagy 
képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tény állít, illetve ha a kötelező 
adatszolgáltatás körében nyilatkozatában az ügy szempontjából jelentős tényt a fenti ok hiányában elhallgat, 
eljárási bírsággal sújtható.  

 
A környezettanulmány készítésekor a Csanytelek,                              u.            szám alatti 
lakásban élők adatai: 
             

 
Név 

 
születési hely, 

idő 

 
anyja neve 

 

 
családi  
állapot 

 
havi jövedelem  

(Ft-ban) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Vagyoni helyzet: ………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………..……….. 
…………………………………………………………………………………………..………….. 
…………………………………………………………………………………………..………….. 
…………………………………………………………………………………………..………….. 
…………………………………………………………………………………………..………….. 
…………………………………………………………………………………………..………….. 
 
 



 
Ikt.sz.: ______/____. 
 
Lakáskörülmények: ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………………………….…….. 
……………………………………………………………………………………………….…….. 
……………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………….….. 
 
Jövedelmi helyzet: ………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………………………………………………….……….. 
……………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………….….. 
 
Kiadások: ………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………….…….. 
……………………………………………………………………………………………….…….. 
 
Az ügy szempontjából lényeges megállapítások: 
…………………………………………………………………………………………….……….. 
……………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………….….. 
…………………………………………………………………………………………….……….. 
……………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………………………….….. 
…………………………………………………………………………………………….……….. 
…………………………………………………………………………………………….……….. 
……………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………….….. 
…………………………………………………………………………………………….……….. 
……………………………………………………………………………………………….…….. 
 
Csanytelek, _________________ 
 
 

________________________  _________________________ 
     ügyintéző saját kezű aláírása                    ügyfél saját kezű aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. függelék a ../…. . (.. . .. .) önkormányzati rendele-tervezethez 

    

 
Nyilatkozat 

 
1.) Alulírott kijelentem, hogy Csanyteleki Polgármesteri Hivatalnál  általam kezdeményezett hatósági 

eljárás ügyfélre irányadó szabályait a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztett  
 

2.) Alulírott kijelentem, hogy a hatósági eljárás során választható kapcsolattartás formái közül az 
alábbi módot választom 

 

*ÍRÁSBELI       SZÓBELI 
□ postai úton, 
□ telefaxon, 
□ személyesen átadott irat útján, 
□ kézbesítési meghatalmazott útján, 
□ hatóság kézbesítője útján, 
□ kézbesítési ügygondnok útján, 
□ hirdetményi úton, 
□ a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól rendelkező 2004. évi CXL. 

törvényben (a továbbiakban: Ket.) meghatározott módon elektronikus úton. 
 

3.) Kijelentem, hogy az eljárás során e kapcsolattartási módot egy ízben 

*MEGVÁLTOZTATOM/ NEM VÁLTOZTATOM MEG. 

4.) Alulírott kijelentem, hogy az általam kezdeményezett hatósági ügyben benyújtott kérelemre a 
(Ket. 29. § (9) bekezdése szerinti) eljárás megindításáról szóló értesítés számomra való 
megküldéséről  

*LEMONDOK/NEM MONDOK LE. 
 
5.)  Alulírott   kijelentem,  hogy  az általam indított eljárásban (mint fellebbezés előterjesztésre 

jogosult)a kérelmem teljesítése esetére a döntés közlése előtt fellebbezési jogomról  

*LEMONDOK/NEM MONDOK LE. 

 
5.) Lemondó nyilatkozatom esetén  tudomásul veszem, hogy ha az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, 

az eljárásban hozott döntés jogerőssé és  végrehajthatóvá válik az első fokú döntés közlésekor. 
 
Tudomásul veszem, hogy a fellebbezési jogról való lemondás nem vonható vissza. 

 
Csanytelek,  _________________              

__________________________ 
     az ügyfél saját kezű aláírása 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Kérem, hogy  válaszát a 2.) pontnál x jel beírásával, a 3). -6.) pontra aláhúzással jelezze! 
 

 

 
 

 


