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KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERE 
 

2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 
Telefon: (28)-507-133   Fax: (28)-470-357 

 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2017. február 22-i ülésére 

 
 
 

Tárgy:  A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata 
 
 
 
Érintett bizottságok: Humánpolitikai Bizottság, 

 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
 
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: rendelet) megalkotása és 2016. évi módosítása óta eltelt időszak tapasztalati 
alapján célszerű a rendeletünket felülvizsgálni és módosítani. A támogatási rendszert a helyi 
viszonyokhoz mérten, a településen élők rászorultságára szabottan kell megállapítani. A 
rendelet módosításához szükséges fedezet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében 
rendelkezésre áll. 
 
Az alábbi – a rászoruló személyek részére kedvezőbb – jövedelemhatár emeléseket terjesztjük 
elő:  
 

Települési támogatás Jelenleg hatályos 
jövedelemhatár 

Javasolt jövedelemhatár 

Lakhatáshoz kapcsolódó 
rendszeres kiadások 
viseléséhez 

Családban és egyedülélő 
esetén: 250% (71.250,- Ft) 

Családban élő: 280% 
(79.800,- Ft) 
Egyedülélő: 300% (85.500,- 
Ft) 

Gyógyszerkiadások 
viseléséhez 

Családban élő: 250% 
(71.250,- Ft) 
Egyedülélő: 280% (79.800,- 
Ft) 

Családban élő: 280% 
(79.800,- Ft) 
Egyedülélő: 300% (85.500,- 
Ft) 
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Létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetben 

Családban élő: 180% 
(51.300,- Ft) 
Egyedülélő: 200% (57.000,- 
Ft) 

Családban élő: 220% 
(62.700,- Ft) 
Egyedülélő: 250% (71.250,- 
Ft) 

18. életévet be nem töltött 
gyermek neveléséhez 

Családban élő: 200% 
(57.000,- Ft) 
Egyedülélő: 220% (62.700,- 
Ft) 

Családban élő: 220% 
(62.700,- Ft) 
Egyedülélő: 250% (71.250,- 
Ft) 

 
Az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összege 2017-ben: 28.500,- Ft. 
 
Az alábbi támogatási összegek emelését javasoljuk: 

- Temetési költségek mérséklésére nyújtható települési támogatás jelenleg 40.000,- Ft, 
javasolt összeg: 50.000,- Ft. 

- Életkezdéshez nyújtható települési támogatás jelenleg 45.000,- Ft, javasolt összeg: 
50.000,- Ft. 

 
A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben nyújtható települési támogatás esetén 
az alábbi méltánylást érdemlő körülményekkel javasoljuk kiegészíteni a rendeletet: 

- Akadálymentesítéshez, betegápoláshoz szükséges lakás átalakítás költségéhez, ezzel 
összefüggő lakberendezési tárgy megvásárlásához, mozgáskorlátozottság vagy 
fogyatékosság vagy tartós betegség esetén. 

- Az energia költségek év végi elszámolásának kifizetéséhez. 
- A fűtési időszakban – október 15-től április 15-ig – a fűtési költségek viseléséhez. 

 
Fentieken túl a hatásköri rendelkezéseknél a köztemetésnél javaslom a hatáskör bővítését, 
jelenleg a köztemetés elrendelésére terjed ki, de felmerülhet részletfizetési kedvezmény stb. 
Továbbá a rendelet mellékleteit – kérelmek – kisebb mértékben kiegészíteni, 
nyilatkozatokkal, pontosításokkal. 
 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabály előkészítőjének 
előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható 
következményeit.  

„17.§ (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
 a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
 aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
 ab) környezeti és egészségi következményeit, 
 ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
 b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 
 c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket.” 
 
 
I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
Az elsődleges cél a korábbi szabályozáshoz képest, hogy az Önkormányzat átláthatóan, 
egységes rendszerben és szerkezetben foglalja össze a pénzbeli és természetbeni 
támogatásokat és ellátásokat. A költségvetési többletkiadások fedezetét az Önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete biztosítja. 
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II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
Nincsenek. 
 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Nincsenek. 
 
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége: 
Az Önkormányzat az elmúlt év tapasztalatai alapján módosítja rendeletét. 
 
V. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
A rászoruló személyek kiszorulnak a települési támogatásból. 
 
VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a 
pénzügyi feltételek az Önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak. 
 
 
Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a szociális ellátások 
helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.§-a alapján. 
 
 
 
Kistarcsa, 2017. február 8. 
 
 
 
 Solymosi Sándor 
 polgármester 
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Kistarcsa Város Önkormányzat 
…/2017. (… …) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet  
módosításáról 

 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 132.§ 
(4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1.§ 
 
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: „Rendelet”) 2.§ (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„b) Köztemetési ügyek.” 
 
 

2.§ 
 
A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) Települési támogatás nyújtható a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez annak a kérelmezőnek, 

a) aki a lakás tulajdonosa, bérlője, haszonélvezője, és 
b) aki ahhoz a lakáshoz kéri a támogatást, amelyben ténylegesen lakik, és 
c) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 280%-át, egyedülélő esetében 
300%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.” 

 
 

3.§ 
 
A Rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) Települési támogatás nyújtható a gyógyszerkiadások viseléséhez annak a kérelmezőnek 

a) akinek a háziorvosa vagy a gyógykezelését végző orvosa igazolja, hogy 
rendszeresen gyógyszert szed, és 

b) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 280%-át, egyedülélő esetében 300%-át, 
és a család tagjai egyikének sincs vagyona, és 

c) akinek a háziorvosa vagy a gyógykezelést végző orvosa által kiállított igazolás 
szerint a havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkor legkisebb összegének 15%-át.” 
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4.§ 

 
(1) A Rendelet 8.§ (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
„(1) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben települési támogatásban 
részesíthető az a személy, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe kerül, és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem 
tud gondoskodni, feltéve, hogy családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 220%-át, egyedülélő 
esetén annak 250%-át és a család tagjai nem rendelkeznek vagyonnal. A létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzethez nyújtható települési támogatás nem haladhatja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének másfélszeresét. 
(2)A temetési költségek mérséklésére települési támogatásban részesíthető az a személy, aki 
az elhunyt temetéséről a nevére kiállított számlával igazoltan gondoskodott, és családjában az 
egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkor legkisebb összegének 280%-át, egyedülélő esetén annak 330%-át. A kérelem az 
elhalálozás napjától számított 90 napon belül terjeszthető elő. A szerződés alapján 
eltemettetésre köteles személy nem részesíthető a temetési költségek mérséklésére nyújtható 
települési támogatásban. A temetési költségek mérséklésére nyújtható települési támogatás 
összege 50.000,- Ft.” 

 
(2) A Rendelet 8.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(4) A tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek neveléséhez települési támogatásban 
részesíthető az a szülő, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe kerül, és családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, feltéve, 
hogy családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 220%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő 
esetén az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 250%-át és a család tagjai nem 
rendelkeznek vagyonnal. A tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek neveléséhez 
nyújtható települési támogatás nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb 
összegének másfélszeresét.” 
 
 

5.§ 
 

A Rendelet 8/A.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(4) A támogatás mértéke gyermekenként egységesen 50.000,- Ft.” 
 
 

6.§ 
 
A rendelet 9.§ (1) bekezdése az alábbi e)-g) pontokkal egészül ki: 
 
„e) Akadálymentesítéshez, betegápoláshoz szükséges lakás átalakítás költségéhez, 
lakberendezési tárgy megvásárlásához, mozgáskorlátozottság vagy fogyatékosság vagy tartós 
betegség esetén. 
f) A fűtési időszakban – október 15-től április 15-ig – a fűtési költségek viseléséhez. 
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g) Az energia költségek év végi elszámolásának kifizetéséhez.” 
 
 

7.§ 
 
A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 
 

8.§ 
 
A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 
 
 

9.§ 
 
A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 
 
 

10.§ 
 
A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 
 
 

11.§ 
 
E Rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba és 2017. március 2. napján hatályát veszti. 
 
 
 
 
 Solymosi Sándor Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
 Polgármester Jegyző 
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1. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat ../2017. (…..) önkormányzati rendeletéhez 

 
 

KÉRELEM  
a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható 

települési támogatás megállapítására 
 
1. Személyi adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

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

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

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

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

1.1.5. Lakóhelye: …… irányítószám ......................................................................... település  
..........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház 
............... emelet, ajtó 
1.1.6. Tartózkodási helye: ….. irányítószám ........................................................... település 
...........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház 
............... emelet, ajtó 
 

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

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

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

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

 

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

1.2.1.  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy  

1.2.2.  EU kék kártyával rendelkező, vagy 

1.2.3.  bevándorolt/letelepedett, vagy 

1.2.4.  menekült/oltalmazott/hontalan. 

 

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

 

 
1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

 A B C D 

 
Név 

(születési név) 

Születési helye, 
ideje (év, hó, nap) 

Anyja neve Társadalombiztosítási 
Azonosító Jele 

1.        

2.        

3.        

4.        
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5.        

1.5. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom 
táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy: 
a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb 
összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ............ fő, 
b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő, 
c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő. 

 

2. Jövedelmi adatok 

 

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

 

 

 

A B C 

A jövedelem típusa 
Kérelme

ző 
A kérelmezővel közös háztartásban élő 

további személyek 

 1. Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból 
származó 
ebből: közfoglalkoztatásból 
származó 

            

      

 2. Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből származó 

            

 3. Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

            

 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 

            

 5. Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások 

            

 6. Egyéb jövedelem             

 7. Összes jövedelem             
 
 
3. Lakásviszonyok 
 
3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: ………….. m2. 

 

3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: ……………………………………………………….. 
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4. Nyilatkozatok 

 

 

4.1. A lakásfenntartást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):  

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

 

4.2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész 
aláhúzandó), 
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján 
a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal emelt 
összegben visszaköveteli. 
Kijelentem, hogy a települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében 
helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról    lemondok/nem mondok le.* 
(*A megfelelő rész aláhúzandó!) 

 

 

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

 
 

.......................................................................  
kérelmező aláírása 

 
 

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

 
 

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 
 
 
I. Személyi adatok 
Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, 
kivéve, ha élettársa van. 
Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 
Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személyek közössége. 
 
II. Jövedelmi adatok 
A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, 
jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó 
bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni. A családtagok 
jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. 
 
Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 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, és azon bevétel, amely szerint adót, illetve hozzájárulást kell 
fizetni. 
A jövedelmi adatok alatt a havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem 
kiszámításakor a bevételt és az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel 
csökkentett összegben kell feltüntetni. 
 
Jövedelem típusai: 

- Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a 
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, 
ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a 
NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati 
jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá 
szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből 
származó jövedelem. 

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

- Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, csecsemőgondozási díj, 
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi 
pótlék, gyermektartásdíj. 

- Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és 
szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, 
szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, 
rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási 
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járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, 
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék. 

- Önkormányzati/Kormányhivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: 
különösen az időskorúak járadéka, az aktív korúak ellátása, az ápolási díj, az 
adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, 
álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás, nyugdíj 
előtti segély. 

- Egyéb jövedelem: például a megbízási díj, az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő 
pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és 
állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni 
értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan 
bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az 
előzőekben nem került feltüntetésre. 

 
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő 30 
napnál nem régebbi iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. 

 
 
III. Mellékletek 
Csatoltandó mellékletek: 
A jövedelem igazolására: 

a) munkabérből származó jövedelmet és táppénzt a munkáltató által kiállított 
igazolás; 

b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami 
adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a 
könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata; 

c) nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátásokat a kifizető által kiállított 
nyugdíjközlő lap és az utolsó havi nyugdíjszelvény; 

d) gyermektartásdíjat a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló 
postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, és a 
tartásdíjat megállapító jogerős bírói ítélet, vagy a szülők között létrejött 
megállapodás és a kötelezett jövedelemigazolása, vagy nyilatkozata; 

e) munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátást az erről szóló 
határozat; 

f) bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződés; 
g) ösztöndíjról a közép- vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, 

bankszámlakivonat, vagy a kifizető igazolása; 
h) jövedelemmel nem rendelkező esetén az erről szóló nyilatkozat és az 

állami foglalkoztatási szerv igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és 
ellátásban nem részesül. 

i) az a)-h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának 
megfelelő igazolás. 

 
Egyéb igazolások: 

- A lakásfenntartást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás 30 
napnál nem régebbi számlája. 

- A házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a 
gyermekelhelyezésről szóló szülői egyezségről kiállított irat vagy az egyedülállóságról 
szóló nyilatkozat. 

- 16 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszony igazolását. 



12 
 

- Gyámolt, illetve gondnokolt esetén a gyám-, illetve gondok kirendelő határozatot. 
- Vagyonnyilatkozat (a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. 
(III.27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete). 

2. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat ../2017. (…..) önkormányzati rendeletéhez 
 

KÉRELEM  
a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható 

települési támogatás megállapítására 
 

Közgyógyellátásban részesülők számára nem állapítható meg! 
 
 
1. Személyi adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

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

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

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

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

1.1.5. Lakóhelye: …… irányítószám …...................................................................... település  
….......................................................utca/út/tér …........... házszám …......... épület/lépcsőház 
…............ emelet, ajtó 

1.1.6. Tartózkodási helye: ….. irányítószám …........................................................ település 
…........................................................utca/út/tér …........... házszám …......... épület/lépcsőház 
…............ emelet, ajtó 
 

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

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

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

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

1.1.11. A kérelmező családi állapota: ………………………………………………………..  

 

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

1.2.1.  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy  

1.2.2.  EU kék kártyával rendelkező, vagy 

1.2.3.  bevándorolt/letelepedett, vagy 

1.2.4.  menekült/oltalmazott/hontalan. 

 

1.3. A megállapított támogatást     postai úton / bankszámlára* kérem folyósítani. 

Bank: ………………….. Számlaszám: ………………………………………………… 

 

Közgyógyellátásban részesülők:   igen / nem* 
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* A megfelelő rész aláhúzandó! 
 
 
1.4. A kérelmező családjában élők száma: ………… fő. 

 
 
1.5. Kérelmező családjában élő személyek személyi adatai: 
 

 A B C D 

 
Név 

(születési név) 

Születési helye, 
ideje (év, hó, nap) 

Anyja neve Társadalombizt
osítási 

Azonosító Jele 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

2. Jövedelmi adatok 

 

A kérelmező, valamint a családjában élő személyek havi nettó jövedelme forintban: 

 

 

 

A B C 

A jövedelem típusa 
Kérelme

ző 
A kérelmező családjában élő további 

személyek 

 1. Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból 
származó 
ebből: közfoglalkoztatásból 
származó 

            

      

 2. Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből származó 

            

 3. Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

            

 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 

            

 5. Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások 

            

 6. Egyéb jövedelem             
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 7. Összes jövedelem             
 
Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ………………………. Ft/hó 
 
3. Nyilatkozatok 

 

 

 

 

Kérelmező nyilatkozata 

Kijelentem, hogy 

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

- büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek, 

- nem részesülök közgyógyellátásban, 

- tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján 
a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti, 

- hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal emelt 
összegben visszaköveteli. 

Kijelentem, hogy a települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében 
helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról    lemondok/nem mondok le.* 
(*A megfelelő rész aláhúzandó!) 

 

 

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

 

…………………………………… 
Kérelmező aláírása  
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Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 
 
 
I. Személyi adatok 
Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, 
kivéve, ha élettársa van. 
Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 
Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 
gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége; 

d) közeli hozzátartozó: 
da) a házastárs, az élettárs, 
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél 

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

dc) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, 
értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt 
gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is 
fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), 
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó 
szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott 
feltételeknek megfelelő testvér. 
 
II. Jövedelmi adatok 
A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban élő házastárs/élettárs, 
valamint a kérelmező családjában élő egyéb személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól 
köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem 
benyújtásával egyidejűleg becsatolni. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. 
 
Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 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, és azon bevétel, amely szerint adót, illetve hozzájárulást kell 
fizetni. 
A jövedelmi adatok alatt a havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem 
kiszámításakor a bevételt és az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel 
csökkentett összegben kell feltüntetni. 
 
Jövedelem típusai: 

- Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a 
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, 
ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a 
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NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati 
jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá 
szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből 
származó jövedelem. 

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

- Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, csecsemőgondozási díj, 
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi 
pótlék, gyermektartásdíj. 

- Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és 
szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, 
szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, 
rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási 
járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, 
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék. 

- Önkormányzati/Kormányhivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: 
különösen az időskorúak járadéka, az aktív korúak ellátása, az ápolási díj, az 
adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, 
álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás, nyugdíj 
előtti segély. 

- Egyéb jövedelem: például a megbízási díj, az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő 
pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és 
állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni 
értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan 
bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az 
előzőekben nem került feltüntetésre. 

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

 
 
III. Mellékletek 
Csatoltandó mellékletek: 
A jövedelem igazolására: 

a) munkabérből származó jövedelmet és táppénzt a munkáltató által kiállított igazolás; 
b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami adóhatóság által 

kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a 
vállalkozó nyilatkozata; 

c) nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátásokat a kifizető által kiállított nyugdíjközlő lap és az 
utolsó havi nyugdíjszelvény; 

d) gyermektartásdíjat a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, 
bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, és a tartásdíjat megállapító jogerős bírói 
ítélet, vagy a szülők között létrejött megállapodás és a kötelezett jövedelemigazolása, 
vagy nyilatkozata; 

e) munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátást az erről szóló határozat; 
f) bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződés; 
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g) ösztöndíjról a közép- vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, 
bankszámlakivonat, vagy a kifizető igazolása; 

h) jövedelemmel nem rendelkező esetén az erről szóló nyilatkozat és az állami 
foglalkoztatási szerv igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem 
részesül. 

i) az a)-h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő 
igazolás. 

 
 
Egyéb igazolások: 

- Igazolás a gyógyszertámogatás megállapításához. 
- A házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a 

gyermekelhelyezésről szóló szülői egyezségről kiállított irat vagy az egyedülállóságról 
szóló nyilatkozat. 

- 16 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszony igazolását. 
- Gyámolt, illetve gondnokolt esetén a gyám-, illetve gondok kirendelő határozatot. 
- Vagyonnyilatkozat (a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. 
(III.27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete). 
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3. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat ../2017. (…..) önkormányzati rendeletéhez 
 
 
 

 
KÉRELEM 

Települési támogatás megállapításához 
 
 
 
I. Az igénylő adatai: 
 
1. Kérelmező neve (születési név is): ………………………………………………………….. 

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): …………………………………………….. 

Születési helye, ideje: ………………………………………………………………………….. 

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

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: ………………………………………….. 

 
 
2. Állampolgársága: magyar vagy:…………………………………………………………… 

Bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező 

Hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert 

Státuszt elismerő határozat száma: ……………………………………………………………. 

(a megfelelő rész aláhúzandó) 

 
 
3. Családi állapota:   Hajadon/nőtlen  Házas és házastársával él 

Házas és házastársától külön él  Élettársával él 

Elvált   Özvegy  Egyedül él 

(a megfelelő rész aláhúzandó) 

 
 
4. Lakóhelye: ………………………………………………………………………………….. 

Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………. 

Értesítési címe (amennyiben fentiektől eltérő): ……………………………………………….. 

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek.  
(a megfelelő rész aláhúzandó) 
 
Telefonszám (nem kötelező megadni): ……………………………………………………….. 
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E-mail cím (nem kötelező megadni): …………………………………………………………... 

 
 
5. A kérelem jogcíme (Megfelelő betűjel bekarikázandó. Egyidejűleg csak egy forma 

jelölhető meg.): 

a) időszakosan vagy tartósan létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet 

mérséklésére 

b) a temetési költségek mérséklésére 

c) krízishelyzet elhárításához 

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek neveléséhez 

 
 
6. A kérelmező családjában élők személyi adatai: 
 

Név Születési hely, 
idő 

Anyja neve Rokonsági fok TAJ szám 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
II. A települési támogatás igénylésének indoka: 
 
__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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III. Jövedelmi adatok 
 
 
A kérelmező családjában élő személyek nettó jövedelmi adatai: 
 
 
 

 

A B C 

A jövedelem típusa 
Kérelme

ző 
A kérelmezővel közös háztartásban élő 

további személyek 

 1. Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból 
származó 

ebből: közfoglalkoztatásból 
származó 

            

      

 2. Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből származó 

            

 3. Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

            

 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 

            

 5. Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások 

            

 6. Egyéb jövedelem             

 7. Összes jövedelem             
 
 
Egy főre jutó havi nettó jövedelem: .................. Ft/hó. (ügyintéző tölti ki) 
 
 
A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-7. pontjaiban feltüntetett 
jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek. 
 
 
 
 
IV. Egyéb nyilatkozatok: 
 
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (7) bekezdése alapján 
a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
igazgatósága útján – ellenőrizheti. 
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Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt 
összegben visszaköveteli. 
 
Temetési költségek mérséklésére benyújtott települési támogatás esetén: Nyilatkozom, hogy 
szerződés alapján nem vagyok az elhunyt eltemettetésére köteles. 
 
Kijelentem, hogy a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes 
egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról  lemondok/nem mondok le. 
(A megfelelő rész aláhúzandó!) 
 
 
 
 
Kistarcsa, ……… év ……………….. hó …… nap 
 
 
 
 
 
…………………………………….    …………………………………… 
 Kérelmező aláírása                   Kérelmező házastársa/élettársa  
          aláírása 
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Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 
 
 
 
I. Személyi adatok 
 
Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, 
kivéve, ha élettársa van. 
Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; 
Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 
gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége; 

d) közeli hozzátartozó: 
da) a házastárs, az élettárs, 
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél 

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

dc) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, 
értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt 
gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is 
fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), 
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó 
szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott 
feltételeknek megfelelő testvér. 
 
 
II. Jövedelmi adatok 
 
A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, 
jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó 
bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni. A családtagok 
jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. 
 
Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 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, és azon bevétel, amely szerint adót, illetve hozzájárulást kell 
fizetni. 
A jövedelmi adatok alatt a havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem 
kiszámításakor a bevételt és az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel 
csökkentett összegben kell feltüntetni. 
 
Jövedelem típusai: 
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- Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a 
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, 
ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a 
NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati 
jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá 
szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből 
származó jövedelem. 

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

- Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, csecsemőgondozási díj, 
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi 
pótlék, gyermektartásdíj. 

- Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és 
szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, 
szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, 
rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási 
járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, 
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék. 

- Önkormányzati/Kormányhivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: 
különösen az időskorúak járadéka, az aktív korúak ellátása, az ápolási díj, az 
adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, 
álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás, nyugdíj 
előtti segély. 

- Egyéb jövedelem: például a megbízási díj, az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő 
pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és 
állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni 
értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan 
bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az 
előzőekben nem került feltüntetésre. 

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

 
 
III. Mellékletek 
 
Csatoltandó mellékletek: 
 
A jövedelem igazolására: 

a) munkabérből származó jövedelmet és táppénzt a munkáltató által kiállított 
igazolás; 

b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami 
adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a 
könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata; 

c) nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátásokat a kifizető által kiállított nyugdíjközlő 
lap és az utolsó havi nyugdíjszelvény; 
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d) gyermektartásdíjat a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai 
szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, és a tartásdíjat 
megállapító jogerős bírói ítélet, vagy a szülők között létrejött megállapodás és 
a kötelezett jövedelemigazolása, vagy nyilatkozata; 

e) munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátást az erről szóló 
határozat; 

f) bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződés; 
g) ösztöndíjról a közép- vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, 

bankszámlakivonat, vagy a kifizető igazolása; 
h) jövedelemmel nem rendelkező esetén az erről szóló nyilatkozat és az állami 

foglalkoztatási szerv igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban 
nem részesül. 

i) az a)-h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő 
igazolás. 

 
Egyéb igazolások: 

- A házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a 
gyermekelhelyezésről szóló szülői egyezségről kiállított irat vagy az egyedülállóságról 
szóló nyilatkozat. 

- 16 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszony igazolását. 
- Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén az 

eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi 
kivonatot. 

- Minden olyan okirat (pl. kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat, rezsi 
számlák stb.), amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet. 

- Gyámolt, illetve gondnokolt esetén a gyám-, illetve gondok kirendelő határozatot. 
- Vagyonnyilatkozat (a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. 
(III.27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete) – a létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetben és a tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek 
neveléséhez benyújtott kérelem esetén. 

- Méltányossági kérelem esetén a méltánylást igazoló körülményről szóló igazolás (pl. 
gyógyászati segédeszköz számlája, zárójelentés, orvosi igazolás). 

 



4. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat ../2017. (…..) önkormányzati rendeletéhez 
 

KÉRELEM 
Életkezdéshez nyújtható települési támogatás megállapításához 

 
 
 
I. Az igénylő adatai: 
 
1. Kérelmező neve (születési név is): ………………………………………………….. 

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): …………………………………….. 

Születési helye, ideje: ………………………………………………………………….. 

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

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: ………………………………….. 

 
 
2. Állampolgársága: magyar vagy:……………………………………………………… 

Bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező 

Hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert 

Státuszt elismerő határozat száma: ……………………………………………………………. 

(a megfelelő rész aláhúzandó) 

 
 
3. Családi állapota: Hajadon/nőtlen  Házas és házastársával él 

Házas és házastársától külön él  Élettársával él 

Elvált   Özvegy  Egyedül él 

(a megfelelő rész aláhúzandó) 

 
 
4. Lakóhelye: ………………………………………………………………………….. 

Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………. 

Értesítési címe (amennyiben fentiektől eltérő): ……………………………………….. 

 
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek.  
(a megfelelő rész aláhúzandó) 
 
Telefonszám (nem kötelező megadni): ……………………………………………….. 

E-mail cím (nem kötelező megadni): …………………………………………………. 
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5. A kérelmező családjában élők személyi adatai: 
 

Név Születési hely, 
idő 

Anyja neve Rokonsági fok TAJ szám 

     

     

     

     

     

     

     

 
 
II. Jövedelmi adatok 
 
A kérelmező családjában élő személyek nettó jövedelmi adatai: 
 
 

 

A B C 

A jövedelem típusa 
Kérelme

ző 
A kérelmezővel közös háztartásban élő 

további személyek 

 1. Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból 
származó 
ebből: közfoglalkoztatásból 
származó 

            

      

 2. Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből származó 

            

 3. Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

            

 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 

            

 5. Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások 

            

 6. Egyéb jövedelem             

 7. Összes jövedelem             
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Egy főre jutó havi nettó jövedelem: .................. Ft/hó. (ügyintéző tölti ki) 
 
A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-7. pontjaiban feltüntetett 
jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek. 
 
 
III. Egyéb nyilatkozatok: 
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (7) bekezdése alapján 
a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
igazgatósága útján – ellenőrizheti. 
 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt 
összegben visszaköveteli. 
 
Kijelentem, hogy a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes 
egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok/nem mondok le. 
(A megfelelő rész aláhúzandó!) 
 
 
Kistarcsa, ……… év ……………….. hó …… nap 
 
 
 
…………………………………….   …………………………………… 
 Kérelmező aláírása                 Kérelmező házastársa/élettársa  
         aláírása 
 
 
 
Igazolom, hogy ……………………………………………………….. (kérelmező neve) 

életvitelszerűen Kistarcsa, …………………………………………………………. szám 

alatti lakóhelyén él. 

 

Kistarcsa, …………………………………………………… 

 

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

         P. H.                                                        Alapszolgáltatási Központ védőnője 

 



 

28 
 

28 

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 
 
 
I. Személyi adatok 
 
Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, 
kivéve, ha élettársa van. 
Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; 
Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 
gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége; 

d) közeli hozzátartozó: 
da) a házastárs, az élettárs, 
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél 

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

dc) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, 
értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt 
gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is 
fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), 
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó 
szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott 
feltételeknek megfelelő testvér. 
 
 
II. Jövedelmi adatok 
 
A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, 
jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó 
bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni. A családtagok 
jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. 
 
Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 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, és azon bevétel, amely szerint adót, illetve hozzájárulást kell 
fizetni. 
A jövedelmi adatok alatt a havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem 
kiszámításakor a bevételt és az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel 
csökkentett összegben kell feltüntetni. 
 
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 
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jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá 
szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből 
származó jövedelem. 

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

- Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, csecsemőgondozási díj, 
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi 
pótlék, gyermektartásdíj. 

- Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és 
szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, 
szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, 
rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási 
járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, 
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék. 

- Önkormányzati/Kormányhivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: 
különösen az időskorúak járadéka, az aktív korúak ellátása, az ápolási díj, az 
adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, 
álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás, nyugdíj 
előtti segély. 

- Egyéb jövedelem: például a megbízási díj, az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő 
pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és 
állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni 
értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan 
bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az 
előzőekben nem került feltüntetésre. 

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

 
 
III. Mellékletek 
 
Csatoltandó mellékletek: 
 
A jövedelem igazolására: 

a) munkabérből származó jövedelmet és táppénzt a munkáltató által kiállított 
igazolás; 

b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami 
adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a 
könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata; 

c) nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátásokat a kifizető által kiállított 
nyugdíjközlő lap és az utolsó havi nyugdíjszelvény; 

d) gyermektartásdíjat a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló 
postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, és a 
tartásdíjat megállapító jogerős bírói ítélet, vagy a szülők között létrejött 
megállapodás és a kötelezett jövedelemigazolása, vagy nyilatkozata; 
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e) munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátást az erről szóló 
határozat; 

f) bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződés; 
g) ösztöndíjról a közép- vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, 

bankszámlakivonat, vagy a kifizető igazolása; 
h) jövedelemmel nem rendelkező esetén az erről szóló nyilatkozat és az 

állami foglalkoztatási szerv igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és 
ellátásban nem részesül. 

i) az a)-h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának 
megfelelő igazolás. 

 
 
Egyéb igazolások: 

- A kérelemmel érintett gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata. 
- Munkaviszony 30 napnál nem régebbi igazolása. 
- A házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a 

gyermekelhelyezésről szóló szülői egyezségről kiállított irat vagy az egyedülállóságról 
szóló nyilatkozat. 

- 16 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszony igazolása. 
- Gyámszülő esetében a gyámrendelésről szóló döntés. 
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I N D O K O L Á S 
 
 
 

Általános indokolás 
 
 
Az önkormányzati rendelet alapját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény adta. A 2015. évben egy új rendszer került felállításra, így célszerű a 
rendeletet felülvizsgálni és a tapasztalatok alapján módosítani. A rendelet megalkotása óta 
eltelt időszak tapasztalatai alapján készült jelen rendelet-tervezet, amely az érintettek részére 
kedvezőbb feltételeket teremt. 
 
 
 
 

Részletes indokolás 
 
 
Az 1.§-hoz: 
A köztemetés esetén a hatásköri rendelkezések kerültek pontosításra. 
 
A 2.§-hoz: 
A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás 
jövedelemhatára került emelésre. 
 
A 3.§-hoz: 
A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás jövedelemhatára került 
emelésre. 
 
A 4.§-hoz: 
A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben nyújtható települési támogatás 
jövedelemhatára került emelésre. 
A temetési költségek mérséklésére nyújtható települési támogatáshoz nyújtható támogatás 
összege került emelésre, valamint a feltételekben történő pontosítás került átvezetésre. 
A tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek neveléséhez nyújtható települési támogatás 
jövedelemhatára került emelésre. 
 
A 5.§-hoz: 
Az életkezdéshez nyújtható települési támogatáshoz nyújtható támogatás összege került 
emelésre. 
 
A 6.§-hoz: 
A létfenntartást veszélyezhető rendkívüli élethelyzetben nyújtható települési támogatás 
méltányossági feltételei kerültek kiegészítésre. 
 
A 7.§-hoz: 
A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás 
kérelem nyomtatvány került pontosításra. 
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A 8.§-hoz: 
A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás kérelem nyomtatvány került 
pontosításra. 
 
A 9.§-hoz: 
A települési támogatás kérelem nyomtatvány került pontosításra. 
 
A 10.§-hoz: 
Az életkezdéshez nyújtható települési támogatás kérelem nyomtatvány került pontosításra. 
 
A 11.§-hoz: 
A hatályba léptető rendelkezések kerültek meghatározásra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


