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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

31/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 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. § (3) bekezdésében, a 37. § (1) bekezdés d) 
pontjában, a 37/A. § (3) bekezdésében, a 45. § (1)-(2) bekezdésében, a 46. § (1) bekezdésében, a 47. § (2) 
bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, az 58/B. § (2) bekezdésében, a 132. § (4) 
bekezdés b)-c) pontjában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága, a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. Eljárási szabályok 
 

1. § 
 

A Képviselő-testület (továbbiakban: testület) e rendeletben meghatározott feladat- és hatásköreinek 
gyakorlását a település önkormányzata polgármesterére mint eljáró szervére (továbbiakban: eljáró szerv) 
átruházza, aki átruházott hatáskörében eljárva: 
a) átmeneti segélyt, 
b) temetési segélyt 
pénzbeli, vagy természetbeni ellátásként nyújt és 
c) dönt a saját hatáskörében engedélyezett köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett számára előírt fizetési kötelezettség alóli 

részben, vagy egészben való visszafizetés alóli mentesítésről a 10. §-ban rögzítettek szerint. 
 

2. Eljárási határidők 
 

2. § 
 

(1) 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 5 napon belül intézkedés szükséges 
a) átmeneti segély megállapítására és kifizetésére, 
b) környezettanulmány felvételére.   

(2) Az eljáró szerv számára 10 nap áll rendelkezésre a temetési segélyre való jogosultság 
megállapítására és a segély kifizetésére. 

 
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 (legfeljebb a kérelmének eljáró 
szervhez való benyújtását megelőző 6 hónappal korábban) már készült környezettanulmány. 

 
 
 
 
 



 
 

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

4. § 
 
(1) A szociális ellátásra való jogosultság 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 időszakra 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 a)-h) 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, 

c) a szociális ellátás megállapítása tárgyában központi jogszabályokban meghatározott igazolásokat. 
 

5. A szociális ellátások kifizetésének rendje 
 

5. §   
 

A pénzbeli szociális ellátások kifizetése az irányadó jogerős határozatban foglaltak szerint: 
a) postai küldeményként, vagy 
b) a hivatal meghatalmazott kézbesítője közreműködésével, a jogosult által bejelentett lakcímére, vagy 
c) banki átutalással (a szociális ellátásra jogosult által megadott folyószámlára), vagy 
d) a hivatal házi pénztárából készpénz felvételével, a szociális ellátásra jogosult, vagy által meghatalmazott személy 

részére történik. 
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 

 
6. Rászorultságról függő szociális pénzbeli ellátások  

 
6. §  

 
(1) A szociálisan rászorult jogosultak számára az eljáró szerv az alábbi szociális ellátásokat nyújtja: 

a) átmeneti segélyt, 
b) temetési segélyt. 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt szociális ellátások (továbbiakban együtt: szociális ellátás) pénzbeli ellátáson túl, 
természetbeni ellátásként is nyújthatóak. 

 
 
 
 
 
 



 
7. Átmeneti segély megállapítása szabályai 

 
7. §  

 
(1) Ezen szociális ellátás nyújtására akkor kerül sor, ha a családban élők egy főre jutó havi jövedelemének 

összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, egyedül élő 
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, továbbá különösen ha 
a) az egyedül élő 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 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. 

(2) A szociális ellátás nyújtása: 
a) alkalmanként, vagy 
b) havi rendszerességgel  

 pénzben, vagy természetbeni ellátás formájában történik. 
(3) Az alkalmanként nyújtott szociális ellátás: 

a) gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök,  
b) gyermekek beiskolázásához szükséges tankönyvek, tanszerek, ruhaneműk, 
c) téli tüzelő, 
d) óvodai felszerelések, 
e) tartós élelmiszerek vásárlására,  
továbbá 
f) oktatási nevelési intézmények étkezési térítési díja, térítési díj hátraléka részbeni, vagy teljes 

összegének kiegyenlítésére, 
g) közüzemi számlák (víz, villany, gáz, szemétszállítási díjak) hátralékos összegének részbeni, vagy teljes 

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

hátrányok enyhítésére, 
i)  az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatások 

igénybevételére 
adott támogatás. 

(4) A havi rendszerességgel nyújtott szociális ellátás: 
a) a kérelmező havi jövedelmének kiegészítésére, 
b) oktatási- nevelési intézményben (a középiskolai tanulók tanulmányaikkal összefüggő kiadásainak 

fedezetére), a felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók számára megállapított költségtérítéshez való 
hozzájárulásra (tandíjra, utazási költségek térítésére, bérlet költségeire, jegyzet vásárlására) évente 
legfeljebb 6 hónap időtartamra állapítható meg. 

(5) A szociális ellátás összege: 
a) az alkalmanként nyújtott ellátás esetén legalább 2.000.- Ft, de legfeljebb 20.000,- Ft-ig, 
b) a havi rendszerességgel folyósított szociális ellátás esetén havi összege legalább 2.000.- Ft, de 

legfeljebb havi 6.000.- Ft-ig  
terjedhet. 

(6) A szociális ellátás iránti kérelem hivatalhoz formanyomtatványon való benyújtásakor mellékelni kell: 
a) a hajléktalan személyt ellátó intézmény igazolását a hajléktalanság tényéről, 
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.  
 

 
8. Temetési segély megállapításának szabályai 

 
8. § 

(1) Temetési segélyre jogosult az a személy, akinek: 
a) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át, 
b) egyedül élőként a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg. 

 
 



(2) A szociális ellátás iránti kérelmet e rendelethez csatolt formanyomtatványon lehet előterjeszteni az elhalt temetését 
követő 30 napon belül. 

(3) A hivatalnál formanyomtatványon benyújtott kérelemhez mellékletként csatolni kell: 
a) a szociális ellátás iránt kérelmet előterjesztő, vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója 

nevére a temetés költségeiről a temetkezési szolgáltató által kiállított számla eredeti példányát, 
b) az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát (amennyiben a haláleset nem Csanytelek község közigazgatási 

területén történt).  
(4) Nem állapítható meg a szociális ellátás annak a személynek: 

a) aki kérelmét az elhunyt temetését követő 30 napon túl nyújtotta be, 
b) akinek a vagyoni helyzete létfenntartását nem veszélyezteti, 
c) aki elhalt eltemettetésére kötelezettként az elhunyt temetéséről nem gondoskodott. 

(5) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összegére 150.000.-Ft az irányadó.  
(6) A szociális ellátás összege: az (5) bekezdésben meghatározott legolcsóbb temetési költség 10 %-a, mely 

összegnek a jogosult számára való kifizetésére az 5. §-ban rögzítettek szerint kerül sor. 
 

9. Aktív korúak ellátására jogosult 
 

rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személyek együttműködésének eljárási szabályai, a 
beilleszkedést segítő program típusai és az együttműködés megszegésének esetei 

 
9. § 

 
(1) Rendszeres szociális segélyt a szociális igazgatásról és szociális eljárásokról szóló törvényben a 

rendszeres szociális segélyre jogosított személyi körön túl annak az aktív korúak ellátására jogosított 
személynek kell megállapítani, aki: 
a) gyermeket vár és a terhesség 12. hetét igazoltan betöltötte, 
b) egészségi állapota (pszichikai állapot, vagy szenvedélybetegség) miatt rendszeres szakorvosi kezelés 

alatt áll, 
c) a közfoglalkoztatásra irányuló munkaviszonyt azért nem létesített, mert a foglalkozás-egészségügyi 

vizsgálaton 1 éven belül legalább 2 alkalommal „adott munkakör betöltésére nem alkalmas” 
minősítést kapott. 

(2) A rendszeres szociális segély iránti kérelmet a hivatalnál beszerezhető formanyomtatványon lehet 
benyújtani, melyhez mellékletként csatolni kell: 
a) az (1) bekezdés a) pontja esetén a terhes-gondozási könyv másolatát, 
b) az (1) bekezdés b) pontja esetén a kezelést végző szakorvos által kiállított igazolást a rendszeres orvosi kezelés 

fennállásáról, 
c) az (1) bekezdés c) pontja esetén a foglalkozás-egészségügyi orvos által kiadott alkalmassági vizsgálat eredményét 

tartalmazó szakvélemény másolatát.  
(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő a támogatás folyósításának feltételeként (a szociális igazgatásról 

és szociális eljárásokról szóló törvényben az önkormányzattal együttműködésre nem kötelezett személyi 
kör kivételével) köteles: 
a) a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Remény Szociális Alapszolgáltató Központba integrált 

Családsegítő Szolgáltató családgondozójával (továbbiakban: családsegítő szolgáltató) együttműködni, 
továbbá  

b) a családsegítő szolgáltatónál az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon 
belül, a családsegítő szolgáltató által meghatározott időpontban megjelenni és magát nyilvántartásba vetetni, 
valamint  

c) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodást 
kötni,  

d) a programban foglaltakat betartani.  
(4) A beilleszkedést segítő programok típusai: 

a) kapcsolattartás a családsegítő szolgáltatóval,  
aa) egyéni családsegítés,  
ab) ab)   intézményi kapcsolat megőrzése, megerősítése, 
ac) ac)   szociális- és mentális esetkezelés, továbbá 
ad) ad)   személyre szabott ellátások igénybevételére való ösztönzés, 

b) foglalkoztathatóság javítása az álláskeresésre való felkészítés keretében 
ba) a tartós munkanélküliség okozta traumák feloldása, 
bb) a megváltozott élethelyzethez való  alkalmazkodás, 
bc) készségfejlesztésre motiválás, képzettség erősítése, képzésre való eljuttatás, 
bd) pályakorrekciós tanácsadás,  



be) konfliktuskezelési készségek fejlesztése, 
bf) életmód változást elősegítő foglalkozások, tanácsadások bonyolítása. 

(5) A (4) bekezdésben meghatározott beilleszkedési programon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult 
egészségi, mentális állapotához, szociális helyzetéhez igazodó foglalkozások menetét, tartalmát a 
családsegítő szolgáltató és az együttműködésre kötelezett személy közösen határozza meg. 

(6) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha az együttműködésre kötelezett 
személy: 
a) a családsegítő szolgáltatónál jelentkezési kötelezettségének nem tesz eleget,    
b) a családsegítő szolgáltató által meghatározott időpontban nem jelenik meg,  
c) a beilleszkedési programban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, nem vesz részt a 

programban és a megállapodásban foglaltakat nem teljesíti. 
(7) Az együttműködési megállapodás megszegését a családsegítő szolgáltató 5 napon belül írásban jelzi a 

hivatal vezetőjének. 
(8) Amennyiben a rendszeres szociális segélyezett családjában veszélyeztetettsége okán, védelembe vett gyermek 

él, a rendszeres szociális segély összegének veszélyeztetett gyermekenként legalább 20 %-a, de legfeljebb 60 %-a folyósítása 
történhet természetbeni ellátásként, amely tartós élelmiszer, tankönyv, tanfelszerelés vásárlására, továbbá 
gyermekintézmények térítési díja, térítési díj hátralékának összege kiegyenlítésére fordítható. 

(9) A védelembe vételi eljárás során a családgondozó által felvett környezettanulmányban kell rögzíteni, hogy 
a milyen természetbeni ellátásra van szüksége a családban élő védelembe vett gyermeknek, továbbá, hogy 
igényli-e a rendszeres szociális segélyre jogosult, hogy a gyermekjóléti szolgáltató bevonásával történjen az 
adott természetbeni ellátás beszerzése. Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult igényli a 
gyermekjóléti szolgáltató bevonását és közreműködésével valósul meg a természetbeni ellátás nyújtása, 
akkor a gyermekjóléti szolgáltató ezen a címen elkülönített összeg jogszerű felhasználásáról azonnal, de 
legkésőbb 3 napon belül elszámolni köteles a kifizető felé a kiállított számla eredeti példányával.  

 
10. Köztemetés költségei viselése alóli mentesítés szabályozása 

 
10. § 

 
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 
d) az elhalt az a)-c) pontokban írt gyermek neveléséről saját háztartásában önhibájából folyamatosan nem gondoskodott, vagy  
e) az elhalt eltemettetésére kötelezett személy havi jövedelme, a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át nem haladja meg, egyedül élő személy esetén a 100 %-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.   
 

11. Közgyógyellátásra rászorulók körének meghatározása  
 

11. § 
 

A testület azt a személyt tekinti közgyógyellátásra jogosultság szempontjából szociálisan rászorultnak, akinek 
a) a családjában a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 25 %-át és a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át, 

b) egyedül élő esetén a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 25 %-át és az egyedül élő havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200 %-át.  

 
12. Szociálpolitikai Kerekasztal tagságába delegálás 

 
12. § 

 
A testület a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásában működő Szociális Kerekasztal 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. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

13. § 
 

13. Hatályba léptető rendelkezések  
 
(1) Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 
(2) E rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kérelem benyújtásához az alábbi formanyomtatványok 

alkalmazása kötelező: 
a) 1. függelék: átmeneti segély, 
b) 2. függelék: temetési segély, 
c) 3. függelék:  adatváltozást bejelentő lap, 
d) 4. függelék: környezettanulmány, 
e) 5. függelék: beilleszkedést segítő együttműködési megállapodás, 
f) 6. függelék: ügyfél nyilatkozata a kapcsolattartásról, jogok gyakorlásáról. 

(3) Hatályát veszti az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2012. (II. 10.) önkormányzati 
rendelet.  

    
 

Forgó Henrik      Kató Pálné 
polgármester      jegyző 

 
Záradék: 
 
Az önkormányzati rendelet kihirdetése: 2012. december 14. 
         Kató Pálné  

jegyző 



 
1. függelék a 31/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez      

(Átvétel:____________ Szignó:____________) 
Csanytelek Község Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatala Szociális Irodája 
6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. 

K É R E L E M   

ÁTMENETI  SEGÉLY  MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 
 
Kérelmező neve:____________________________ Születéskori 

neve:__________________________________ 

Születési hely, év, hónap, nap: ____________________  ________ _______________ ______ 

Anyja neve: _____________________________ TAJ szám:  

Családi állapota: nőtlen, hajadon, házas, elvált, özvegy, élettárs 

Állampolgársága: _______________________ 

Bejelentett lakóhely (személyi igazolvány szerint):  

_________________________________________ sz. tartózkodási jogcíme:_______________ 

Tartózkodási helye: ___________________u._____ sz. tartózkodási jogcíme: _______________ 

Telefonszám: (nem kötelező megadni!) _______________________ 

Az átmeneti segély megállapítását  

a) gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, 
b) gyermekek beiskolázáshoz szükséges tankönyvek, tanszerek, ruhaneműk, 
c) téli tüzelő vásárlásához, 
d) óvodai felszerelések, 
e) tartós élelmiszerek 
vásárlására 
f) oktatási-nevelési intézmények étkezési térítés díja, térítési díj hátraléka részbeni, vagy teljes 

összegének átvállalására, 
g) közüzemi számlák (víz, villany, gáz, stb.) hátralékos összegének részbeni, vagy teljes összegének 

átvállalására,  
h) elemi kár esetén (árvíz, belvíz tűzvész, viharkár, jégeső, stb.), rendkívüli időjárási viszonyokból 

eredő hátrányok enyhítésére, továbbá 
i) az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatások 

igénybevételére  
kérem.   
 
Az a)-i) pontokban felsoroltak közül bekarikázással jelezze igényét és indokolja kérelmét: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Csanytelek,  _____________________  

 
            

             
       __________________________  

      kérelmező aláírása 



Jövedelemnyilatkozat 

1.) Személyi adatok 
A támogatást kérő neve és lakcíme, tartózkodási helye: _____________________________    ________ 
_________________________________________________________________________________ 
A családban a nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozók száma: ________ fő 
A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó 
jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai: 

Rokoni kapcsolat 
Név Szül. hely, idő Anyja neve 

A B C D 
-házastársa, élettársa    
 
- gyermekei * 

   
   
   
   
   

* gyermek:  

- a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, vagy 

- a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat 
folytató, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt, továbbá 
korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi-, érzékszervi-, értelmi-, beszéd- vagy más fogyatékos 
vérszerinti, örökbefogadott, nevelt gyermek, vagy 

- 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 
tanulmányokat folytatató személy. 

2.) Jövedelmi adatok: 

Sor- 
szám 

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. Önkormányzat és munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások 

            

 6. Egyéb jövedelem (őstermelésből származó)             
 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 JÖVEDELEMNYILATKOZAT-ban közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok, hogy a feltüntetett adatokat a helyi önkormányzat hivatala számítógépes 
rendszerében rögzítsék és nyilvántartsák a szociális igazgatási eljárás során való felhasználáshoz.   
 
Csanytelek, _____________________  

      
            

        __________________________  
kérelmező aláírása 



Nyilatkozat 
 

1.) Alulírott kijelentem, hogy Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál 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. 

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, _________________              

               
  

__________________________ 
az ügyfél saját kezű aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



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 

       
 
A fenti adatok alapján a havi nettó jövedelem összege: ______________________Ft. 
 
____________________ , ________________________ 
 

______________________ 
         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 

       
 
A fenti adatok alapján a havi nettó jövedelem összege: ______________________  Ft. 
 
____________________ , _______________________ 
             
             
         ______________________ 
         munkáltató 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, _____________________________  ______________________   
        az ügyfél sajátkezű aláírása 
* Megfelelő szöveg x-szel jelölendő. 



Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 

 
I. 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 bevételt csökkentheti a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősül 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 csökkentheti az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfeleli összeggel, vagy a 
bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.  

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti 
segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, 
a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a 
szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi 
járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az 
alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzést, az egyszerűsített foglalkoztatást, 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 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  
a) havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelő tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem 

benyújtását megelőző hónap jövedelmét,  
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását 

megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni azzal, hogy a b) pont szerinti 
számításnál az adóbevallással lezárt időszak és a kérelem benyújtását megelőző hónapig keletkezett jövedelem egy havi 
átlagáról nyilatkozatot kell tenni.  

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.  

1.) 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.  

2.) Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, 
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.  

3.) Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: az öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás, a 
szolgálati járandóság, a balett művészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs 
járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az 
özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve az 
ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, 
vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját-, a baleseti 
táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális 
járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék.   

4.) Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres 
szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; 
munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély.  

5.) Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggi 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, 
amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.  

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfeleli iratot vagy annak másolatát a 
kérelemhez mellékelni szükséges.  



A kérelemhez csatolandó igazolások, mellékletek benyújtásának szabályai 
 

i. A szociális ellátásra való jogosultság megállapításához, valamint a jogosultság felülvizsgálatához a 
kérelmező, ellátásra jogosult köteles: 
a) a 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. 

ii. 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, 

iii. 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, 

iv. a szociális ellátás megállapítása tárgyában központi jogszabályokban meghatározott igazolásokat, 
v. a hajléktalanság tényéről a hajléktalan személyt ellátó intézmény igazolását,  
vi. kórházi kezelésről az érintett egészségügyi intézmény által kiállított igazolását,  

vii. a gyógyszerköltségekről a gyógyszertár által kiadott igazolást,  
viii. fűtési költséget, gázfűtés esetén a szolgáltató által kiadott számlát, egyéb esetben a tüzelőanyagot forgalmazó 

által kibocsájtott, a tüzelőanyag bekerülési költségét igazoló számlát. 
Felhívom a kérelmező 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:  Hétfő:   800-1600 
      Szerda:   800-1600 

      Péntek:  800-1400 óráig.  
 
 A Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati iroda ügyfélfogadási rendje: 

Hétfőtől - Csütörtökig:  800-1630 

      Pénteken:  800-1400 óráig. 
 
Együttműködését köszönjük! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.  függelék a 31/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez        

(Átvétel:____________ Szignó:____________) 
Csanytelek Község Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatala Szociális  Irodája 
6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. 

 
 

K É R E L E M  TEMETÉSI  SEGÉLY  MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 
 

Név:____________________________ Születéskori neve:____________________________________ 

Születési hely, év, hónap, nap: ____________________  ______ ______________________________ 

Anyja neve: _____________________________ TAJ szám:  

Családi állapota: nőtlen, hajadon, házas, elvált, özvegy, élettárs 

Állampolgársága: __________________________________ 

Bejelentett lakóhely (személyi igazolvány szerint):  

__________________________________________ tartózkodási jogcíme:_________________ 

Tartózkodási helye: _________________u.______ sz. tartózkodási jogcíme: ________________ 

Telefonszám: (nem kötelező megadni!) _______________________ 

 
Elhunyt adatai: 

Elhunyt neve: _______________________________ Születéskori neve:_________________________ 

Születési hely, év, hónap, nap: ______________________________________________________ 

Anyja neve: __________________________ 

Családi állapota: nőtlen, hajadon, házas, elvált, özvegy, élettárs.  

Állampolgársága:_______________________ 

Volt állandó lakcíme: ________________________________________________________________ 

Haláleset helye, ideje: ________________________Halotti anyakönyvi kivonat száma: _____________ 

A temettető és az elhunyt közötti rokoni kapcsolat megjelölése: _________________________ 

Nem állapítható meg temetési segély: 
a) aki a kérelmét az elhunyt temetését követő 30 napon túl nyújtotta be, 
b) akinek a vagyoni helyzete létfenntartását nem veszélyezteti, 
c) aki az elhalt eltemettetésére kötelezettként az elhunyt temetéséről nem gondoskodott.  
 
Kérelem indoka: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Csanytelek,__________________  

 
__________________________  

        kérelmező aláírás 



Jövedelemnyilatkozat 

1.) Személyi adatok 
A támogatást kérő neve és lakcíme, tartózkodási helye: _______________________________________ 
Csanytelek, ________________________________________________________________________ 
A családban a nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozók száma: ________ fő 
A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó 
jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai: 

 
Név Szül. hely, idő Anyja neve 

A B C D 
- házastársa, élettársa    
- gyermekei *    

   
   
   
   

* gyermek:  

- a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, vagy 
- a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező nappali oktatás munkarendje szerint 

tanulmányokat folytató, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is 
fennállt, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi-, érzékszervi-, értelmi-, 
beszéd- vagy más fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, nevelt gyermek, vagy 

- 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 
tanulmányokat folytatató személy. 

2.) 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. Önkormányzat és munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások 

            

 6. Egyéb jövedelem (őstermelésből származó)             
 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 JÖVEDELEMNYILATKOZAT-ban közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok, hogy a feltüntetett adatokat a helyi önkormányzat hivatala számítógépes 
rendszerében rögzítsék és nyilvántartsák a szociális igazgatási eljárás során való felhasználáshoz.   
 
Csanytelek, _____________________  

     
        __________________________ 
        kérelmező aláírása 
 



Nyilatkozat 
 

Alulírott kijelentem, hogy Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál általam 
kezdeményezett hatósági eljárás ügyfélre irányadó szabályait a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 
kifüggesztett  

 
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,  _________________   

 
  

__________________________ 
az ügyfél saját kezű aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



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 

Egészségügyi 
biztosítás és 

nyugdíjjárulék 

 
Magánnyugdíj  

pénztári díj 

 
Munkavállalói 

járulék 

 
Tartásdíj 

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

      ______________________ 
                 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 

Egészségügyi 
biztosítás és 

nyugdíjjárulék 

 
Magánnyugdíj 

pénztári díj 

 
Munkavállalói 

járulék 

 
Tartásdíj 

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

                    munkáltató 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,  _____________________________                                                                                                                                                                                  

______________________  
az ügyfél sajátkezű aláírása 

* Megfelelő szöveg x-szel jelölendő. 
 



Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 
I. 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 bevételt csökkentheti a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősül 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 csökkentheti az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfeleli összeggel, vagy a 
bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.  
Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti 
segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, 
a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a 
szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi 
járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az 
alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzést, az egyszerűsített foglalkoztatást, 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 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  
a) havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelő tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem 

benyújtását megelőző hónap jövedelmét,  
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem 

benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni azzal, hogy a b) pont 
szerinti számításnál az adóbevallással lezárt időszak és a kérelem benyújtását megelőző hónapig keletkezett jövedelem egy 
havi átlagáról nyilatkozatot kell tenni.  

Jövedelem típusai:  
1.) 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.  

2.) Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt 
kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a 
gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.  

3.) Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, 
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.  

4.) Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: az öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás, a 
szolgálati járandóság, a balett művészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs 
járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az 
özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve az 
ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, 
vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját-, a baleseti 
táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális 
járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék.   

5.) Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak 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.  

6.) Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggi 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, 
amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.  

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfeleli iratot vagy annak másolatát a 
kérelemhez mellékelni szükséges.  

 



A kérelemhez csatolandó igazolások, mellékletek benyújtásának szabályai 
 

1.) A szociális ellátásra való jogosultság megállapításához, valamint a jogosultság felülvizsgálatához a 
kérelmező, ellátásra jogosult köteles: 
a) e rendelethez csatolt formanyomtatványon szereplő adatokról nyilatkozni, a kérelmező és vele együtt lakó, 

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

2.) 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, 

3.) 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, 

4.) a szociális ellátás megállapítása tárgyában központi jogszabályokban meghatározott igazolásokat. 
 
Felhívom a kérelmező 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 ellátás iránt kérelmet előterjesztő, vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója 
nevére a temetés költségeiről a temetkezési szolgáltató által kiállított számla eredeti példányát, 

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

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

      Péntek:     800-1400 óráig.  
 
 A Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati iroda ügyfélfogadási rendje: 

Hétfőtől - Csütörtökig:  800-1630 

      Pénteken:  800-1400 óráig. 
Együttműködését köszönjük! 

 
 
 
 
 
 
 
     



3. függelék a 31/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez           
(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 TANULÓVISZONY 

KEZDETE/MEGSZŰNÉSE 
(iskolalátogatási igazolást csatolni szíveskedjen!) 

Tanulmányokat folytató:  

Neve: _________________________________________________________________________ 
Születési helye, ideje: _____________________________________________________________ 
Anyja neve: ____________________________________________________________________ 
Lakcíme: ______________________________________________________________________ 

Előző oktatási intézmény megnevezése: _______________________________________________ 
Jelenlegi oktatási intézmény megnevezése: 
______________________________________________________ 
Címe: 
______________________________________________________________________________ 
Tanulóviszony 
kezdete:______________________________________________________________________ 
Tanulóviszony várható befejezése: 
_____________________________________________________________ 
Tanulóviszony 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 jövedelmének összege: ________________________ Ft/hónap 

Jelenlegi jövedelmének összege: ____________________ Ft/hónap 
A jövedelmi viszonyokban történt változás kezdő időpontja: _____________________________  

Előző munkáltató neve, címe: _____________________________________________________  

Jelenlegi munkáltató neve, címe: ___________________________________________________  
 
Csanytelek, _____________________________ 

_________________________ 
                                                                                                                   bejelentő aláírása 
 
 



4. függelék a 31/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez        
  

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 

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



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

________________________  _________________________ 
ügyintéző     ügyfél 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. függelék a 31/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez 
            

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött  
 
egyrészről a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ mint beilleszkedési programot szervező 
intézmény  
 
székhelye: 6647 Csanytelek, Kossuth Lajos u. 39. sz. 
szociális intézmény vezetője: Mucsiné Mészáros Tímea 
az intézményt fenntartó megnevezése: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 
az intézményt fenntartó címe: 6647 Csongrád Kossuth tér 7.  
képviselőjének neve: Dr. Kőrösi Tibor Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke 
 
másrészről a beilleszkedési programot lebonyolító Remény Szociális Alapszolgáltató Központhoz 
integrált Családsegítő Szolgáltató mint együttműködésre kijelölt szerv 
 
székhelye: 6647 Csanytelek, Kossuth L. u. 34. sz. 
családgondozója: Kopasz Imréné 
 
harmadrészről  az együttműködő 
 
neve: ………………………………………………………………………………….. 

születési neve: ………………………………………………………………………… 

születési helye, ideje: ………………………………………………………………….. 

anyja neve: ……………………………………………………………………………. 

lakóhelye: ……………………………………………………………………………... 

tartózkodási helye: …………………………………………………………………….. 

társadalombiztosítási azonosító jele: …………………………………………………… 

családi állapota: ……………………………………….. 

iskolai végzettsége: …………………………………………………………………….. 

szakképzettsége: ……………………………………………………………………….. 

telefonszáma: (nem kötelező megadni) ………………………………………………… 

mint együttműködő aktív korú ellátott között az alábbi feltételek mellett. 
b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy 

 
1.) Az együttműködés alapja: 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szoctv.) 37/A. §-a, 
mely szerint az Szoctv. 37. §-a (1) bekezdésének b)–c) pontja szerinti  aktív korúak ellátására jogosult 
személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, 
vagy 14 éven aluli gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel 
más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, 
terhességi gyermekágyi segélyben – és akinek a gyermeke napközbeni ellátását erre szakosított 
intézményben nem tudják biztosítani, a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként a települési 
önkormányzat által kijelölt szervvel együttműködik. 

2.) Az együttműködés időtartama: a rendszeres szociális segély folyósításának időszaka. 
3.) A szolgáltatás kezdő időpontja: …………………………………………………………………… 
4.) A megállapodó felek rögzítik, hogy a szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 
5.) Az együttműködésre kötelezett tudomásul veszi, hogy az együttműködés keretében köteles: 

a) az együttműködésre kijelölt szervnél az ellátás igénybevételére jogosító határozat jogerőre 
emelkedését követő 15 napon belül nyilvántartásba vetetni magát, 

b) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a beilleszkedést segítő programról írásban 
megállapodni az együttműködésre kijelölt szervvel, 

c) maradéktalanul teljesíteni a beilleszkedést segítő programban foglaltakat.  
 



6.) Az együttműködésre kötelezett tudomásul veszi, hogy a megállapodás időtartamára, reá nézve az Szoctv. 
szerinti személyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ideértve az együttműködés megszegésének 
37/B. §-a (2) bekezdésében és Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
által nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. § (6)-(7) bekezdése 
szerinti jogkövetkezményeit is, melyek a következők:  
Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha az együttműködésre kötelezett 
személy: 
a) a családsegítő szolgáltatónál jelentkezési kötelezettségének nem tesz eleget,    
b) a családsegítő szolgáltató által meghatározott időpontban nem jelenik meg,  
c) a beilleszkedési programban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, nem vesz részt a 

programban és a megállapodásban foglaltakat nem teljesíti. 
Az együttműködési megállapodás megszegését a családsegítő szolgáltató 5 napon belül írásban jelzi a 
hivatal vezetőjének. 

7.) A rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló 
együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi, jelen megállapodás 
5.) pontjában foglaltaknak maradéktalanul nem tesz eleget. 

8.) Az együttműködésre kötelezett tudomásul veszi, a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2012. (II. 10.) önkormányzati 
rendelet 9. § (4) bekezdése a)-b) pontjaiban foglalt beilleszkedési programok típusait részletező 
tájékoztatást, mely szerint a beilleszkedési program típusai a következők:   
A  beilleszkedést segítő programok típusai: 
a) kapcsolattartás a családsegítő szolgáltatóval,  

 aa)   egyéni családsegítés,  
 ab)   intézményi kapcsolat megőrzése, megerősítése, 
 ac)   szociális- és mentális esetkezelés, továbbá 
 ad)   személyre szabott ellátások igénybevételére való ösztönzés, 

b) foglalkoztathatóság javítása az álláskeresésre való felkészítés keretében 
 ba)   a  tartós munkanélküliség okozta traumák feloldása, 

  bb)   a megváltozott élethelyzethez való  alkalmazkodás, 
bc)   készségfejlesztésre motiválás, képzettség erősítése, képzésre való eljuttatás, 
bd)   pályakorrekciós tanácsadás,  
be)   konfliktuskezelési készségek fejlesztése, 
bf)   életmód változást elősegítő foglalkozások, tanácsadások bonyolítása. 

9.) Együttműködésre kötelezett tudomásul veszi, hogy az együttműködésre kijelölt szerv: 
a) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított 

határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a 
rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján – a családsegítő 
szolgáltatónál történő megjelenésekor – nyilvántartásba veszi, 

b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítő program 
elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól, 

c) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult 
személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő 
programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt, 

d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább 
három havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő 
programban foglaltak betartását, 

e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról, és 
amennyiben szükséges – a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával – 
módosítja a programot, illetve az éves értékelés megküldésével tájékoztatja az eljárásra 
jogosított jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról,  

f) jelzi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre 
jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, 

g) a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 
7.) SzCsM rendeletben meghatározottak szerint,  

h) jelzi a területileg illetékes munkaügyi központnak, ha az álláskeresési megállapodásban előírt 
együttműködési kötelezettségének az érintett személy nem tesz eleget, valamint  

i) az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a területileg illetékes munkaügyi központot az 
álláskeresési megállapodásban előírtak szerinti beilleszkedést segítő program végrehajtásáról. 

 
 



 
 
10.) A felek tájékoztatási kötelezettsége: 

A szolgáltatás megkezdésekor az együttműködésre kijelölt szerv tájékoztatja az aktív korú 
ellátott személyt:        

a) a szolgáltatás tartalmáról és feltételeiről, 
b) az intézmény által vezetett nyilvántartásról, 
c) a panaszjogok gyakorlásának módjáról, 
d) a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges iratokról és más, vonatkozó hatályos jogszabályban 

meghatározott feltételekről. 
Az aktív korú ellátott személy a szolgáltatás megkezdésekor köteles nyilatkozni: 

a) a tájékoztatásban foglaltak tudomásul vételéről, és annak tiszteletben tartásáról, 
b) arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben beállott változásokról 

haladéktalanul tájékoztatni fogja az intézmény családgondozóját. 
A szociális intézmény vezetője köteles értesíteni az aktív korú ellátottat az ellátás során felmerült 
akadályoztatásról, és az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről. 

11.) A szolgáltatás során felmerülő panasztétel lehetősége: 
Együttműködésre kötelezett tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás során felmerülő problémákkal  
kapcsolatosan panasszal élhet a családgondozónál, az intézményvezetőnél, és a szociális intézmény ellátott 
jogi képviselőjénél. 
Jogi képviselő neve: Bolyánné Szamosközi Gabriella. 
Elérhetősége: előre megbeszélt időpontban. (tel.: 06 20/489-96-07) 
Levelezési címe: Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon (6600 Szentes, Kovács Károly u. 3.)  
Az együttműködési megállapodásban érintett intézményvezető 10 munkanapon belül köteles a 
panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az együttműködési 
megállapodásban érintett intézményvezető határidőn belül nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért 
egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a szociális intézmény 
fenntartójához fordulhat jogorvoslattal. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig 
biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve az illetékes bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.  

12.)  Az együttműködési megállapodás módosítása: 
a) Jelen megállapodás módosítására csak a szociális intézmény vezetője és az ellátást igénybe 

vevő közös megegyezése alapján kerülhet sor. 
b) Arra az esetre, ha a jelen megállapodást érintő jogszabályok módosulnak, és ez szükségessé 

teszi, a felek kijelentik, hogy a megállapodást közös megegyezéssel módosítják a hatályos 
vonatkozó jogszabályi változásoknak megfelelően. 

c) A szociális intézmény vezetője – tekintettel arra, hogy jelen megállapodás megkötésével az 
intézmény hosszú időre szóló kötelezettséget vállal – kijelenti, hogy előre nem látható, 
rendkívüli helyzetekben is minden elvárhatót megtesz, hogy az intézmény jelen 
megállapodásból fakadó kötelezettségeit a lehető legjobban teljesítse. 

d) Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő vitás vagy bizonytalan kérdéseket 
elsődlegesen tárgyalás útján, egyezségre törekedve kívánják rendezni. 

 
13.) Záró rendelkezések: 

a) Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban feltüntetett valamennyi adat a valóságnak 
megfelel. 

b) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló tv., 
továbbá a szociális ellátásokra vonatkozó, mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései az irányadóak. 

c) Jelen megállapodás 3 számozott lapoldalból áll. 
d) Jelen megállapodás ……… db, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült. 
e) Jelen megállapodást a felek elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, helyben hagyólag írták alá. 
 
Csanytelek, _______________________ 
 
 
 

az ellátást igénybe vevő     az ellátást nyújtó intézmény vezetője 
 

Családgondozó 
 



6. függelék a 31/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez  
 

Nyilatkozat 
 

6.) Alulírott kijelentem, hogy Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál általam 
kezdeményezett hatósági eljárás ügyfélre irányadó szabályait a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján kifüggesztett  
 

7.) 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. 
 

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

*MEGVÁLTOZTATOM/ NEM VÁLTOZTATOM MEG. 
9.) 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. 

10.) 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. 
11.) 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 a választ a 2.) pontnál x jel beírásával, a 3). -6.) pontra aláhúzással jelezze! 
 
 
 
 
 


