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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

22/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi és a gyermekjóléti alapellátásokról

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.
törvény 16. § (1) bekezdése szerinti származékos jogalkotásra kapott felhatalmazás, továbbá a gyermekek
védelmér l és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontjában, 21. §-ában,
29. § (1)-(2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66.
§ (5) bekezdésében írt felhatalmazás alapján és az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az
Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményének
kikérésével a következ ket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmez  rendelkezés

1. §

Sajátos helyzet   a  gyermek tanulóként, ha:
a) tartósan beteg,
b) testvére fogyatékos, vagy tartósan beteg,
c) a tanuló gyermek testvére tanulói jogviszonyban áll a választott tagintézménnyel, vagy
d) a tanuló gyermek szül jének, gondvisel jének munkahelye területi elhelyezkedése megegyezik a

választott tanintézményével.

II. Fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

2. Eljárási szabályok

2. §

(1)  A Képvisel -testület a polgármester által (a Képvisel -testület és szervei szervezeti és m ködési szabályzatáról
szóló önkormányzati rendelet 2/a) melléklete 3. pontjával a polgármesterre átruházott önkormányzati feladat-
és hatáskörében) eljárva biztosítja az arra rászoruló jogosultak számára pénzbeli, vagy  természetbeni
ellátás formájában rendkívüli gyermekvédelmi támogatását nyújtását az arra rászoruló jogosultak számára.

(2)  A Képvisel -testület a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmények által (a  Képvisel -
testület és szervei szervezeti és m ködési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 2/c) melléklete 1.1.-1.3.
pontjával a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulására átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörében)
eljárva személyes gondoskodás  keretében biztosítja
a) a gyermekek napközbeni ellátása,

      b) gyermekjóléti szolgáltatói tevékenység (a szociális intézmény alapfeladatai közé integrált)
      m ködéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi  feltételeit.

3. Eljárási határid k

3. §

Azonnal, de legkés bb 5 napon belül intézkedés szükséges, ha a kérelmez  létfenntartását veszélyeztet  élethelyzetbe
került (pl. a gyermek, vagy szül je megromlott egészségi állapota, kórházi kezelése esetén,  téli tüzel , vagy
évszaknak megfelel  ruházat hiánya, katasztrófa helyzet okozta állapot következményei, gyógyszer kiváltásához
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szükséges készpénz hiánya esetén) a pénzbeli, vagy természetbeni rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  megállapítása és
kifizetése, továbbá környezettanulmány felvétele.

4. A környezettanulmány készítésének szabályai

4. §

Környezettanulmány felvételére akkor kerül sor, ha az a döntéshozatalhoz elengedhetetlenül szükséges (a döntés
el készítése során a döntésre jogosított számára rendelkezésre álló iratok kiegészítésre szorulnak és a
környezettanulmánnyal a tényállás, pl. a  kérelmez  anyagi- szociális helyzete, életkörülménye, a helyszíni bejárással
tisztázható).

5. A támogatás megállapításához szükséges nyilatkozat, igazolás benyújtásának szabályai

5. §

(1) A támogatásra való jogosultság megállapításához a kérelmez köteles:
a)    az e rendelethez  csatolt formanyomtatványon szerepl  adatokról, a kérelmez  és vele együttlakó, életvitelszer en ott

tartózkodó személyekr l nyilatkozni,
b)    a támogatás megállapítása el tt és alatt az eljáró szerv számára a környezettanulmány felvételét biztosítani.

(2)  A támogatás megállapítására irányuló formanyomtatványon  benyújtott kérelemhez mellékelni kell:
a) a kérelmez  és a vele együtt él  személyeknek a jövedelemszámításra irányadó id szakra jutó jövedelmér l szóló

igazolásokat, így többek között:
aa) munkabérb l származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolást,
ab)  munkanélküli ellátás, ellátásban nem részesül  munkanélküli kérelmez  esetén az illetékes munkaügyi

hatóság által kiállított igazolást,
ac) nyugdíj, nyugdíjszer  ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközvetít  lapot,

vagy nyugdíjszelvényt,
ad) családtámogatási ellátások esetén a kifizet  szerv által kiállított igazolást, vagy a folyósítást tanúsító szelvényt,

vagy bankszámlakivonatot,
ae) stermel  esetén a bevételér l vezetett dokumentumból, vagy az állami adóhatóság által az stermel  lezárt

adóévér l kiállított igazolást,
af) vállalkozásból ered  jövedelem esetén a lezárt adóévér l az állami adóhatóság által kiadott igazolást, a le nem

zárt id szakra vonatkozóan könyvel i igazolást, vagy a vállalkozó jövedelmére tett nyilatkozatát,
ag)  ösztöndíjból a közép- vagy fels oktatási 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 a)-h) pontokba  nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelel  igazolást,

b) 30 napnál nem korábban kelt igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkez , a nappali oktatás
rendje szerint tanulmányokat folytató fiatal feln tt tanulói, vagy hallgatói jogviszonyáról,

c)   a támogatás megállapítása tárgyában központi jogszabályokban meghatározott igazolásokat.

III. Fejezet

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS

6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása szabályai

6. §

(1)  A polgármester   átruházott hatáskörében eljárva pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában
biztosítja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nyújtását az arra rászoruló jogosult számára.

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás odaítélésekor els bbséget élvez az a gyermek és családja, ahol:
a) betegség miatt, vagy
c) elemi kár, vis maior helyzet következtében, vagy
d)  a gyermek tartásához



4

 a szükséges anyagi javak nem állnak a gyermek tartására kötelezett, vagy a fiatal feln tt számára rendelkezésre.
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás annak a rászoruló gyermeknek, fiatal feln ttnek, gyermeket nevel

családnak nyújtható, ahol a gyermeket nevel  családban az egy f re jutó havi jövedelem összege nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a gyermek családban való nevelkedése a
gyermek, fiatal feln tt érdekében áll.

(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni megállapítását indokolja, ha a rendszeres szociális segélyre
jogosított családjában a gyermek veszélyeztetettsége okán, a gyermek védelembe vételére került sor. A
természetbeni ellátás mértéke gyermekenként a rendszeres szociális segély  összegének  legalább 20 %-a, de legfeljebb 50
%-áig terjedhet, amely tartós élelmiszer, tankönyv, tanfelszerelés vásárlására, valamint gyermekintézmények térítési díja,
térítési díj hátraléka kiegyenlítésére fordítható.

(5) A védelembe vételi  eljárás során a családgondozó által felvett környezettanulmányban kell rögzíteni, hogy
milyen a (3) bekezdésben felsorolt természetbeni ellátásra van szüksége a védelembe vett gyermeknek,
valamint, hogy igényli-e a rendszeres szociális segélyre jogosult a gyermekjóléti szolgáltató bevonását a
természetbeni ellátás bonyolítása során. Amennyiben igényeli a rendszeres szociális segélyre jogosult a
gyermekjóléti szolgáltató bevonását és az  közrem ködésével valósul meg a természetbeni ellátás nyújtása,
akkor a gyermekjóléti szolgáltató, az ezen a címen elkülönített összeg célnak megfelel , jogszer
felhasználásáról azonnal, de legkés bb a beszerzést követ  3 napon belül köteles elszámolni  a szolgáltató által
kiállított számla eredeti példányával a kifizet  felé.

(6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás alábbi célokra nyújtható:
a) az óvodai ellátás igénybevételéhez szükséges felszerelések megvásárlásához,
b) gyermekintézmények étkezési térítésének díja (hátraléka) részbeni, egész összege kifizetéséhez,
c) utazási költségtérítésként (közép- és fels oktatásban résztvev  tanulók, hallgatók számára),
d) költségtérítés, vagy képzési hozzájárulási kötelezettség részben, vagy egészben való átvállalása címén az

arra rászoruló közép- és fels fokú oktatásban résztvev  tanulók, hallgatók számára,
e) egészségügyi szolgáltatásért fizetend  térítési díjak kiegyenlítéséhez (pl. gyógyszer kiváltása),
f) a legszükségesebb téli, nyári, szi, tavaszi ruhanem k pótlásához,
g) a gyermeket, fiatal feln ttet érint  nagyobb összeg  egyéb kiadásokhoz (pl. kórházi kezelés),
h) tartós élelmiszer vásárlására,
i) téli tüzel  beszerzésére.

(7) A támogatás alkalmankénti összege (gyermekenként, fiatal feln ttenként)  legalább 2.000,- forint, de legfeljebb
10.000,- forintig terjedhet.

(8) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kifizetése az irányadó joger s határozatban foglaltak szerint:
a) postai küldeményként, vagy
b) a hivatal meghatalmazott képvisel je közrem ködésével, a jogosult által bejelentett lakcímére, vagy
c) banki átutalással (a jogosult folyószámlájára), vagy
d) a hivatal házi pénztárából készpénz felvételével a jogosult, vagy a jogosult által meghatalmazott személy részére történik.

(9) Az ellátás iránti kérelem formanyomtatványon való benyújtásakor mellékelni kell:
a) gyermekintézmény által kiállított igazolást az étkezési térítési díj  összegér l, vagy annak hátralékáról,
b) a gyógyszertár által kiadott igazolást a gyógyszerköltségr l,
c) a f tési költséget, gázf tés esetén a szolgáltató által kiadott számlát, egyéb esetben a tüzel anyagot

forgalmazó által kibocsátott, a tüzel anyag bekerülésiér l szóló igazolást.
(10)Nem állapítható meg az ellátás, ha a kérelmez  nem felel meg a jogosító feltételeknek.

IV. FEJEZET

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK

7. Gyermekjóléti szolgáltatás

7. §

A Képvisel -testület a képesítési el írásnak megfelel  gyermekjóléti szolgáltató által (a  Képvisel -testület és szervei
szervezeti és m ködési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 2/c) melléklete 1.3. pontjával a Csongrádi
Kistérség Többcélú Társulására átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörében eljárva, a Remény Szociális
Alapszolgáltató Központba integráltan) az intézmény szakmai programjában foglaltak szerint, térítésmentesen
biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatói feladatok végrehajtását.
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8. Gyermekek napközbeni ellátása

8. §

A Képvisel -testület a gyermekek napközbeni ellátásáról (a  Képvisel -testület és szervei szervezeti és m ködési
szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 2/c) melléklete 1.2. pontjával a Csongrádi Kistérség Többcélú
Társulására átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörében eljárva), a Csongrádi Kistérség Egyesített Nevelési
Intézménye Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda és a Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási
Intézménye  Szent László Általános Iskola tagintézménye által gondoskodik:
a) a gyermekek napközbeni ellátásaként, a gyermekek életkorának megfelel  nappali felügyeletér l,
b) a gyermekek gondozásáról, nevelésér l, foglalkozásokon való részvételér l és
c) nappali étkeztetésének megszervezésér l.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. Hatályba léptet , hatályon kívül helyez  rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet  2011. november 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a gyermekek védelmér l és gyermekjóléti alapellátásokról szóló 23/2009. (XI. 27.) Ökt rendelet.
(3) E rendelet:

1.  melléklete: a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja összegének meghatározását,
1.  függeléke:   rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem (formanyomtatványát),
2.  függeléke:   adatváltozás bejelentése (formanyomtatványát),
3.  függeléke:  környezettanulmány (formanyomtatványát)
tartalmazza.

                  Forgó Henrik                        Kató Pálné
                      polgármester                        jegyz

Záradék:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése: 2011. év október hónap 28. nap.

                                    Kató  Pálné
 jegyz
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1. melléklet 22/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelethez

1.) A Képvisel - testület a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjtételeit
a) a Csongrádi Kistérség Egyesített Nevelési Intézménye Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda

(Csanytelek, Kossuth u. 12. sz. (továbbiakban: óvoda),
b) a Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Szent László Általános

Iskola (Csanytelek, Szent László u. 4/a) sz. (továbbiakban: iskola) az alábbiakban állapítja meg:

az óvodai gyermekétkeztetés keretében nyújtott szolgáltatásra:

A B
SOR-
SZÁM

SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:

ÉTKEZÉS DÍJTÉTELE
ADAGONKÉNT

FORINTBAN
1. TÍZÓRAI 61
2. EBÉD 183
3. UZSONNA 61
1-3. ÖSSZESEN: 305

az iskolai gyermekétkeztetés keretében nyújtott szolgáltatásra:

A B
SOR-
SZÁM

SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:

ÉTKEZÉS DÍJTÉTELE
ADAGONKÉNT

FORINTBAN
1. TÍZÓRAI 61
2. EBÉD 217
3. UZSONNA 61
1-3. ÖSSZESEN: 339

2.) Az 1/a)-b) pontban rögzített díjtételek nem tartalmazzák az ÁFA mindenkori összegét.
3.) A gyermekétkeztetést biztosító tagintézmény vezet je negyedévente írásos tájékoztatást ad az intézményi

térítési díj hátralékról az eljáró szerv képvisel je részére. A tagintézmény- vezet je 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 összegéb l törlés engedélyezése) kérelemre vagy hivatalból egyaránt,
c) részletfizetést állapíthat meg (a térítési díjhátralék teljes összege havi egyenl  vagy változó összegben való

visszafizettetése, melynek id tartama a kérelem benyújtásától számítva maximum 6 hónapig terjedhet),
d) fizetési halasztást engedélyezhet (ami a vonatkozó kérelem benyújtásától számított 1 évig terjedhet)
határozatával.
akként, hogy az általa elengedett, vagy csökkentett díjhátralék összegét a tagintézmény költségvetéséb l
kiegyenlíti a szolgáltatónak ezen döntése meghozatalával egy-id ben.

4.) Méltányolni lehet, ha az 1/a)-b) pontban rögzített intézményben szolgáltatást igénybevev  díjfizetésre
kötelezett, mint kérelmez  olyan élethelyzetbe kerül (pl.: betegség, munkanélküliség, jelent s jövedelem-
kiesés) hogy az intézményi térítési díj megfizetése a kötelezett és gyermeke és saját létfenntartását
veszélyezteti.
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1. függelék a 22/2011. (X. 28.)  önkormányzati  rendelethez

  (Átvétel: __________ Szignó: ___________)

Csanytelek Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája
6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. sz.

K É R E L E M

RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Név: ________________________________  Születéskori név: :_____________________________

Születési hely, év, hó, nap: ___________________________________________________________

Anyja neve: _______________________________ TAJ szám:

Családi állapota: n tlen, hajadon, házas, elvált, özvegy, élettárs

Állampolgársága: magyar   vagy  külföldi állampolgár esetén: ______________________

Bejelentett lakóhely (személyi igazolvány szerint):

6647 Csanytelek, _____________________u. _____ sz. tartózkodási jogcíme:_____________________

Bejelentett tartózkodási hely: ___________u.______ sz. tartózkodási jogcíme: __________________

Telefonszám: (nem kötelez  megadni) _______________________

Kérem a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását:

___________________________________  _____________________________________

___________________________________  _____________________________________

___________________________________  _____________________________________

___________________________________  _____________________________________

nev  gyermekeim részére.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem részletes indokolása:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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Jövedelemnyilatkozat

A.) Személyi adatok:
1. A támogatást kér  neve: ___________________________________________________________
Lakcíme: _________________________________________________________________________
Tartózkodási helye:_________________________________________________________________
2. A kérelem benyújtásának id pontjában a támogatást kér vel közös háztartásban él , egy f re jutó
jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehet  közeli hozzátartozók száma:___ , adatai:

Név Születési hely, id Anyja neve
A B C

1.
házastárs, élettárs
2. gyermekei
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A.) Jövedelmi adatok:

 A jövedelem típusa  Kérelmez  Házastársa
(élettársa)

 Gyermekei

A B C D  E  F  G
 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási

jogviszonyból származó
ebb l: közfoglalkoztatásból származó

 2. Társas és egyéni vállalkozásból, stermel i,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységb l származó

 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszer

rendszeres szociális ellátások
 5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által

folyósított ellátások
 6. Egyéb jövedelem
 7. A család összes nettó jövedelmét

csökkent  tényez  (tartásdíj összege)
8. Összes jövedelem

Egy f re jutó havi családi nettó jövedelem: ____________ Ft.

Büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy a JÖVEDELEMNYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek. Hozzájárulok, hogy a feltüntetett adatokat a helyi önkormányzat számítógépes rendszerében rögzítsék
és nyilvántartsák.

Csanytelek, 201________________________                      _________________________________
                    a  támogatást  kér  aláírása

______________________________________________
                                                a kérelmez  házastársának (élettárs) aláírása
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Nyilatkozat

1.) Alulírott kijelentem, hogy Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál általam
kezdeményezett hatósági eljárás ügyfélre irányadó szabályait a Polgármesteri Hivatal hirdet tábláján
kifüggesztett jegyz i tájékoztatásból megismertem, megértettem és annak megfelel en jóhiszem
együttm ködésre 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 kézbesít je útján,
 kézbesítési ügygondnok útján,
 hirdetményi úton,
 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól rendelkez  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 megküldésér l

*LEMONDOK/NEM MONDOK LE.

5.) Alulírott kijelentem, hogy az általam indított eljárásban (mint fellebbezés el terjesztésre jogosult) a kérelmem
teljesítése esetére a döntés közlése el tt fellebbezési jogomról

*LEMONDOK/NEM MONDOK LE.

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

Csanytelek, 201____________________
                                                                                                          ____________________________
                                 támogatást  kér  aláírása

Nyilatkozat
gyermektartásdíj címén kapott ellátás összegér l

Alulírott
Név: _________________________________________________
Lakcím: _______________________________________________ szám alatti lakos kijelentem, hogy
1.) ___________________________________________________
2.) ___________________________________________________
3.) ___________________________________________________

nev  gyermeke(i)m után gyermektartásdíjban * részesülök, melynek havi összege: _________ Ft.
* nem részesülök.
Csanytelek, 201________________
                      _____________________________
                        Az  ügyfél  saját  kez  aláírása
* Megfelel  szöveg x-szel jelölend .
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Munkáltatói igazolás

Munkáltató megnevezése:  ________________________________________________________

Tárgy: ________________________
                    ________________________
                    szám  alatti  lakos  jövedelmének
                    igazolása

Igazoljuk tárgyban nevezett munkavállalónk el  1 havi keresetére, jövedelmére vonatkozó adatokat (Ft-ban).

Ebb l  levonások (Ft-ban)
Év hónap

Számfejtett
munkabér,

táppénz +egyéb
jövedelem

Személyi
jövedelemadó

Eü. bizt. és
nyugdíj-
járulék

Magánnyugdíj -
pénztári díj

Munkavállalói
járulék Tartásdíj

201_______

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

____________________ , 201__________________________

                      …………………......
                                            munkáltató  aláírása

Munkáltatói igazolás

Munkáltató megnevezése:  ________________________________________________________

Tárgy: ________________________
                    ________________________
                    szám  alatti  lakos  jövedelmének
                    igazolása

Igazoljuk tárgyban nevezett munkavállalónk el  1 havi keresetére, jövedelmére vonatkozó adatokat (Ft-ban).

Ebb l  levonások (Ft-ban)

Év, hónap

Számfejtett
munkabér,

táppénz +egyéb
jövedelem

Személyi
jövedelemadó

Eü. bizt. és
nyugdíj-járulék

Magánnyugdíj –
pénztári  díj

Munkavállalói
járulék Tartásdíj

201_______

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

____________________ , 201_________________________

                                                                                             ………………….............
munkáltató aláírása
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Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

I. Jövedelmi adatok
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldr l vagy külföldr l származó - megszerzett - vagyoni érték

(bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszer sített
vállalkozói adóról, illetve az egyszer sített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. i)
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 min sül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert
költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek min sül a személyi jövedelemadó, az egyszer sített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék,
nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Ha a magánszemély az egyszer sített vállalkozói adó vagy egyszer sített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel
csökkenthet  a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek min sül  igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-
ával. Ha a mez gazdasági stermel  adóévi stermelésb l származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást
folyósítottak,  annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthet  az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-
ának megfelel  összeggel vagy a bevétel 85%-ának,  illet leg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelel  összeggel.
Nem min sül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az  alkalmanként adott átmeneti segélyt, a
lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészít  gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevel szül k számára fizetett nevelési díjat és
külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek
külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történ  munkavégzés, az egyszer sített foglalkoztatás, valamint az
adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott
tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó
havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó része.
 A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget
annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.
   A havi jövedelem kiszámításakor
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megel  hónap,
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, stermelésb l származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megel  tizenkét hónap
alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

II. 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 szerz déses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységb l, továbbá
szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közrem ködést igényl  - tevékenységb l származó jövedelem.
Társas és egyéni vállalkozásból, stermel i, illetve szellemi és más önálló tevékenységb l származó jövedelem: itt kell feltüntetni
a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéb l származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által
külön szerz dés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési
támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszer  rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szül i
nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási
járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.
Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az id skorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a
bérpótló juttatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési
támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefügg  pénzbeli juttatások, nevel szül i díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és
állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséb l, vagyoni érték  jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból,
föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az el  sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemnyilatkozatban szerepl  jövedelmekr l a jövedelem típusának megfelel  iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.
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A kérelemhez csatolandó igazolások, mellékletek benyújtásának szabályai

A kérelmez  és a vele együtt él  személyeknek a jövedelemszámításra irányadó id szakra jutó jövedelmér l szóló igazolásokat,
így többek között
a) munkabérb l származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolást,
b) munkanélküli ellátás, ellátásban nem részesül  munkanélküli kérelmez  esetén az illetékes munkaügyi

hatóság által kiállított igazolást,
c) :nyugdíj, nyugdíjszer  ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközvetít  lapot,

vagy nyugdíjszelvényt,
d) családtámogatási ellátások esetén a kifizet  szerv által kiállított igazolást, vagy a folyósítást tanúsító szelvényt, vagy

bankszámlakivonatot,
e) stermel  esetén a bevételér l vezetett dokumentumból, vagy az állami adóhatóság által az stermel  lezárt adóévér l

kiállított igazolást,
f) vállalkozásból ered  jövedelem esetén a lezárt adóévér l az állami adóhatóság által kiadott igazolást, a le nem

zárt id szakra vonatkozóan könyvel i igazolást, vagy a vállalkozó jövedelmére tett nyilatkozatát,
g) ösztöndíjból a közép- vagy fels oktatási intézmény által kiállított igazolást, bankszámlakivonatot, vagy az átutalást

igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartamot,
h) tartásdíj esetén a felvett, vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvényt, vagy bankszámlakivonatot, vagy

átvételi elismervényt, ezek hiányában a tartásdíjra jogosult jövedelem- nyilatkozatát,
i) az a)-h) pontokba  nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelel  igazolást,
j) 30 napnál nem korábban kelt igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkez , a nappali oktatás rendje

szerint tanulmányokat folytató fiatal feln tt tanulói, vagy hallgatói jogviszonyáról,
k) a támogatás megállapítása tárgyában központi jogszabályokban meghatározott igazolásokat.

Felhívom a kérelmez  figyelmét, hogy a kérelem benyújtásához szíveskedjen magával hozni:
- érvényes személyi igazolványát, (vagy személye bizonyításához alkalmas más érvényes okmányát, pl.:  jogosítvány,

útlevél),
- lakcímét igazoló hatósági igazolványát,
- TAJ számát, adóazonosító számát.

A szociális iroda ügyfélfogadási rendje:  Hétf :   8.00-16.30
      Szerda:     8.00-16.30
      Péntek:     8.00-14.00

 A Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati iroda ügyfélfogadási rendje:
Hétf l - Csütörtökig:  8.00-16.30

      Pénteken:  8.00-14.00

Együttm ködését köszönjük!
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2 függelék a 22/2011. (X. 28.)   önkormányzati rendelethez

(Átvétel: __________ Szignó: ___________)

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

Alulírott:

Név: _______________________________________________________________________

Leánykori név:________________________________________________________________

Születési hely, id : _____________________________________________________________

Anyja neve: __________________________________________________________________

Lakóhely:____________________________________________________________________

Tartózkodási hely: _____________________________________________________________

szám alatti lakos az alábbi adatváltozást kívánom bejelenteni:

 Névváltozás
 Lakcímváltozás
 Közép- és fels fokú, nappali tagozatú tanulóviszony kezdete/megsz nése
 Jövedelmi viszonyokban történt változás

NÉVVÁLTOZÁS

El  név: __________________________________________________________________

Új név: _____________________________________________________________________

Névváltozás id pontja: _________________________________________________________

Személyi adatokat igazoló okmány adatai:

Típusa: _____________________________________________________________________

Száma:______________________________________________________________________

Érvényességi ideje: ____________________________________________________________

LAKCÍMVÁLTOZÁS

El  lakcím: ________________________________________________________________

Jelenlegi lakcím:_______________________________________________________________

El  tartózkodási hely: ________________________________________________________

Jelenlegi tartózkodási hely:_______________________________________________________

Adatváltozás id pontja: _________________________________________________________

Lakcímadatokat igazoló okmány adatai:

Típusa: _____________________________________________________________________

Száma:________________________________________________________________________

Érvényességi ideje: ______________________________________________________________
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KÖZÉP- ÉS FELS FOKÚ, NAPPALI TAGOZATÚ TANULÓVISZONY
KEZDETE/MEGSZ NÉSE

(iskolalátogatási igazolást csatolni szíveskedjen!)

Tanulmányokat folytató:

Neve: _______________________________________________________________________

Születési helye, ideje: ___________________________________________________________

Anyja neve: __________________________________________________________________

Lakcíme: _____________________________________________________________________

El  oktatási intézmény megnevezése: _____________________________________________

Címe: _______________________________________________________________________

Jelenlegi oktatási intézmény megnevezése: _______________________________________

Címe: ______________________________________________________________________

Tanulóviszony kezdete:___________________________________________________________

várható befejezése: _________________________________________________

megsz nése: ______________________________________________________

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

csatolni szíveskedjen!)

A jövedelmi viszonyokban történt változás az alábbi személyre vonatkozik:

Neve: ______________________________________________________________________

Születési helye, ideje: ___________________________________________________________

Anyja neve: __________________________________________________________________

Lakcíme: ____________________________________________________________________

Tartózkodási helye: ____________________________________________________________

El  jövedelmének összege: ________________________ Ft/hónap

Jelenlegi jövedelmének összege: ____________________ Ft/hónap

A jövedelmi viszonyokban történt változás kezd  id pontja:_____________________________

El  munkáltató neve, címe: ____________________________________________________

Jelenlegi munkáltató neve, címe: __________________________________________________

Csanytelek, 201________________________________

_______________________
                                                                                                                   bejelent  aláírása
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3. függelék a 22/2011. (X. 28.)   önkormányzati rendelethez

Ikt.sz.: ______/201_.

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 kötelez vé teheti, hogy a hivatalból folytatott eljárásban az ügyfél, a kérelemre

indult  eljárásban  az  ellenérdek  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
ellenérdek  ügyfél akkor tagadhatja meg, ha

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

b)  nyilatkozatával saját magát vagy hozzátartozóját b ncselekmény elkövetésével vádolná, az ügyfél vagy képvisel je,
ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelent s valótlan tény állít, illetve ha a kötelez  adatszolgáltatás
körében nyilatkozatában az ügy szempontjából jelent s tényt a fenti ok hiányában elhallgat, eljárási bírsággal
sújtható.

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

név születési hely,
id

anyja neve családi
állapot

havi jövedelem

Vagyoni helyzet: ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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Ikt.sz.: ______/201__.

Lakáskörülmények: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Jövedelmi helyzet: …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Kiadások: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Az ügy szempontjából lényeges megállapítások: .............................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Csanytelek, 201_________________

________________________                        __________________________________
      ügyintéz                                                                      ügyfél


