
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 
Képviselő-testületének

27/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II.18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  10.  §  (1) 
bekezdésében,  25.  §  (3)  bekezdés  b)  pontjában,  32.  §  (3)  bekezdésében,  38.  §  (9) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  § (1) A  pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátásokról  szóló  1/2011.  (II.18.) 
önkormányzati  rendelet  (a  továbbiakban:  Rendelet)  9.  §  (2)  bekezdés  f)  pontja  helyébe  a 
következő rendelkezés lép:

/Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások:/
„f) aktív korúak ellátása – foglalkoztatást helyettesítő támogatás.“

(2) A Rendelet 9. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
/Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások:/
„g) aktív korúak ellátása – rendszeres szociális segély.“

2. §  A Rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az 

egy fogyasztási  egységre  számított  havi  jövedelem nem haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250%-át. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem 
megegyezik  a  háztartás  összjövedelmének  és  a  fogyasztási  egységek  összegének 
hányadosával.

(2) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 
a)  a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy 

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

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: 
TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az 
a) pont szerinti mértéket meghaladja,

de nem lehet kevesebb, mint 4200 forint,  és nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 35%-át,  azzal,  hogy a támogatás összegét 100 forintra 
kerekítve kell meghatározni.
A TM kiszámítása a következő módon történik:

 
TM = 0,3-

 J-0,5 NYM
─────

  
x 0,15,

  NYM  

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási  egységre jutó havi jövedelmet,  az NYM 
pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve 
kell meghatározni.”
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(3) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a 
háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(4) Ha a háztartás 
a) a (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy 

fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 
b) a (3) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi 

pótlékot folyósítanak, 
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

Ha  a  háztartásban  gyermekét  egyedülállóként  nevelő  szülő  –  ideértve  a  gyámot,  a 
nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-
del növekszik.

(5)  A  lakásfenntartás  elismert  havi  költsége  az  elismert  lakásnagyság  és  az  egy 
négyzetméterre  jutó elismert  költség szorzata.  Az egy négyzetméterre  jutó elismert  havi 
költség 600 forint.

(6) Az elismert lakásnagyság komfortfokozattól függetlenül:
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság 

és minden további személy után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.”

3. § A Rendelet 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2)  A  kiegészítő  helyi  lakásfenntartási  támogatás  mértéke  a  helyi  lakásfenntartási 

támogatás és a normatív lakásfenntartási támogatás különbözete.“

4. § A Rendelet 10. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„10. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás”

5. § A Rendelet
a) 16. § (1) bekezdésében az „egyedülálló vagy egyedül élő” szövegrész helyébe az 

„egyedül élő” szöveg;
b)  33.  §  (1)-(3)  bekezdésében  a  „bérpótló  juttatásra”  szövegrész  helyébe  a 

„foglalkoztatást  helyettesítő  támogatásra”  szöveg;  33.  §  (4)  bekezdésében  a  „bérpótló 
juttatást” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítő támogatást” szöveg; 34. § (1) 
bekezdésében  a  „bérpótló  juttatás”  szövegrész  helyébe  a  „foglalkoztatást  helyettesítő 
támogatás” szöveg

lép.



6. § A Rendelet 
a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete;
b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete;
c) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete;
d) 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete;
e) 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete;
f) 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete;
g) 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete;
h) 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete
lép.

7. §  Ez a rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba,  és a  hatálybalépését követő 
napon hatályát veszti.

Budapest, 2011. szeptember 15.

dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k.
címzetes főjegyző

Ughy Attila s.k.
    polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási 
tárgyú  törvények  módosításáról  szóló  2010.  évi  CLXXI.  törvény  2011.  szeptember  1-jei 
hatállyal  módosította  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III. 
törvény rendelkezéseit.
A rendelet módosítását a jogszabály változása tette indokolttá.

Részletes indokolás

1. §-hoz: Az aktív korú személyek támogatásával összefüggő, a bérpótló juttatás helyébe 
lépő támogatási formát határozza meg.

2.-3. §-aihoz: A helyi/kiegészítő helyi lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeit, a 
támogatási összeg kiszámításának módját és mértékét szabályozza.

4.-5. §-aihoz: A jogharmonizáció megteremtése érdekében a magasabb szintű jogszabályok 
módosításából eredő változások átvezetéséről rendelkezik. 

6.  §-hoz:  A  rendelet  mellékleteiben  –  a  gyakorlati  tapasztalatok  alapján  –  apróbb 
módosítások kerültek átvezetésre, ezért szükséges a mellékletek változásáról rendelkezni.



7. §-hoz: Jelen rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban 

meg  kell  határozni  a  hatálybalépésének  napját,  amely  a  jogszabály  kihirdetését  követő 
valamely  nap lehet,  valamint  a  12.  §  (1)-(2)  bekezdése  szerint  a  módosító  rendelkezés  a 
hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást 
követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2011. szeptember 15.

dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k.
címzetes főjegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2011. szeptember 20.

dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna
címzetes főjegyző



1. melléklet a 27/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Iroda

_  1184  Budapest, Üllői út 400.         ________                                                             Tel: 296-1300  

Ügyfélfogadási idő:    Hétfő: 13.30 – 18.00    Szerda: 08.00 – 16.00      Péntek: 8.00 – 12.00

K É R E L E M
Átmeneti segély megállapításához

1. Kérelmező családi és utóneve(i):………………………………………….………………

     Születési családi és utóneve(i):  ……..…………….………………………………………

2. Születési helye:...……………………………..ideje:………év………………hó……….nap

3. Állampolgársága: ……………………...

4. Anyja születési családi és utóneve(i): ………………………….…………………………..

5. Családi állapota: ………………………………………………..…………………………...

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

7. Kérelmező bejelentett lakóhelyének címe:
irányítószám:..…………város:………………………………utca:……………………………. 

házszám:………emelet:………ajtó:………….

8. Bejelentett tartózkodási helyének címe: 
irányítószám:………….város:………………………………utca:…………………………….

házszám:……….emelet:………ajtó:…………

9. Telefonszám: ………………………………

10. Lakás adatai: (melyben a kérelmező lakik)

a. önkormányzati ………nm  alapterületű      b. személyi tulajdonú ………..nm alapterületű

  Milyen minőségben lakik a lakásban? / A megfelelő aláhúzandó./

tulajdonos   tulajdonostárs   haszonélvező   főbérlő   bérlőtárs   albérlő   családtag   egyéb 

jogcímen: ………………………………………..    

11. A megállapított támogatás folyósítását
a) postai úton b) folyószámlára történő utalással kérem!

A folyószámla száma:………………………………………………….



12. Kérelmezővel közös háztartásban élők adatai:

Név Szül. hely Szül. idő Anyja neve Rokoni 
kapcsolat

          
                     

13. A krízishelyzet indokolása: (Milyen célra kéri az önkormányzat pénzbeli támogatását?) 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
-  életvitelszerűen  a  lakóhelyemen  vagy  a  tartózkodási  helyemen  élek  (a  megfelelő  rész 

aláhúzandó),
 - a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul  veszem,  hogy  a  kérelemben  közölt  jövedelmi  adatok  valódiságát  a  szociális 

igazgatásról  és  a  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  10.  §-ának  (7) 
bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes 
igazgatósága útján - ellenőrizheti.

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



J Ö V E D E L E M N Y I L A T K O Z A T

A jövedelmek típusai A kérelmező 
jövedelme

A kérelmező 
házastársának 
(élettársának) 

jövedelme

A kérelmezővel együtt lakó egyéb személyek 
jövedelme ÖSSZESEN

1.    Munkaviszonyból,  munkavégzésre  irányuló 
egyéb  jogviszonyból  származó  nettó  jövedelem, 
táppénz, alkalmi munkából származó jövedelem
2.    Társas  és  egyéni  vállalkozásból  származó 
jövedelem
3.   Ingatlan,  ingó  vagyontárgyak  értékesítéséből, 
illetőleg föld bérbeadásából származó jövedelem
4.    Nyugellátás,  baleseti  nyugellátás,  egyéb 
nyugdíjszerű ellátások
5.   A gyermek ellátásához kapcsolódó támogatások 
(GYED,  GYES,  GYET,  családi  pótlék, 
gyermektartási díj, árvaellátás)
6.   Munkaügyi  szervek által folyósított  rendszeres 
pénzbeli ellátás
7.    Önkormányzat  által  folyósított  ellátások 
(rendszeres  szociális  segély,  rendelkezésre  állási 
támogatás, időskorúak járadéka, ápolási díj)
8.    Egyéb  jövedelem (  kapott  tartásdíj,  ösztöndíj, 
értékpapírból  származó  jövedelem,  kis  összegű 
kifizetések)
9.    A  HÁZTARTÁS  HAVI  NETTÓ 
JÖVEDELME

Az egy főre jutó nettó jövedelem: …………………………………………………….  Ft/fő. (az ügyintéző tölti ki!)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a JÖVEDELEMNYILATKOZAT-ban közölt  adatok a valóságnak megfelelnek.



VA GY ON N Y I LA TKOZA T

A kérelmező és a vele együttélő, közeli hozzátartozójának vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ..............
………………  város/község  ..................................  út/utca  ....................  hsz. 
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ..............
………………  város/község  ..................................  út/utca  ....................  hsz. 
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó)

3.  Üdülőtulajdon  és  üdülőtelek-tulajdon  (vagy  állandó,  illetve  tartós  használat): 
címe: ..............……………… város/község .................................. út/utca .................... hsz. 
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

4. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): 
megnevezése  (zártkerti  építmény,  műhely,  üzlet,  műterem,  rendelő,  garázs 
stb.):  ............................  címe:  ......................................  város/község  ….......................... 
út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés 
ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

5.  Termőföldtulajdon  (vagy  állandó  használat):  megnevezése:  .......................... 
címe:  ........................................  város/község  ..............................  út/utca  ....................  hsz. 
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft



B. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű: 

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................................... rendszám

a gyártás ideje:....................................... a szerzés ideje: ...............................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus ................................... rendszám

a gyártás ideje:....................................... a szerzés ideje: ...............................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

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

Kelt: Budapest .......... év .............................. hó ............ nap

................................................
a kérelmező aláírása

Megjegyzés:
Ha  a  kérelmező  vagy  családtagja  bármely  vagyontárgyból  egynél  többel  rendelkezik,  akkor  a 
vagyonnyilatkozat  megfelelő  pontját  a  vagyontárgyak  számával  egyezően  kell  kitölteni. 
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, 
a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

 * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 
 ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.



T Á J É K O Z T A T Ó
I. Személyi adatok
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, 
ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.

II. A kérelemhez csatolandó: 
1) A havi jövedelem kiszámításakor
-  rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását  megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló, 
munkáltató  által  kiállított  igazolás,  valamint  a  kérelem benyújtását  megelőző  havi  folyószámla 
kivonat másolata,
- nem rendszeres  jövedelem,  illetve vállalkozásból,  őstermelésből  származó jövedelem esetén a 
kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát igazoló okirat.
2)  Nyugellátás,  baleseti  nyugellátás,  egyéb  nyugdíjszerű  ellátások  esetében  a  Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság tárgyév elején kiküldött értesítése, melyben szerepel az adott évre megállapított ellátás 
összege  és  jogcíme,  valamint  az  utolsó  havi  nyugdíjszelvény  vagy  bankszámlakivonat 
fénymásolata.
3) Munkaügyi  szervek által  folyósított  rendszeres pénzbeli  ellátás összegéről szóló – a kérelem 
benyújtását megelőző havi – utolsó csekkszelvény vagy folyószámla kivonat másolata.   
4) Alkalmi munkavégzésből származó jövedelemre vonatkozó nyilatkozat.
5)  Bejelentett  munkahellyel  nem rendelkező  esetén  az  illetékes  Munkaügyi  Központ  igazolása 
álláskeresőként  történő  nyilvántartásba  vételről,  valamint  a  Munkaügyi  Központtal  történő 
folyamatos együttműködést igazoló irat másolata.
6) Egyetemi, főiskolai hallgatónál az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása
7) Oktatási intézmény igazolása a hallgatói jogviszony fennállásáról.
8) Egyéb jövedelem (kapott tartásdíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések) 
igazolása.
9)  A kerületben  albérletben  élők  esetében  az  albérleti  szerződés  másolata,  mely  tartalmazza  a 
bérleti díjat és a bérlet időtartamát.

III. A kérelem benyújtása:
A kérelem  meghatalmazott  útján történő benyújtása esetén a kérelemhez  mellékelni szükséges a 
kérelmező írásbeli, alakszerű (két tanú által igazolt) meghatalmazását is.”



2. melléklet a 27/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Iroda

_  1184  Budapest, Üllői út 400.         ________                                                             Tel: 296-1300  

Ügyfélfogadási idő:    Hétfő: 13.30 – 18.00    Szerda: 08.00 – 16.00      Péntek: 8.00 – 12.00

K É R E L E M
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításához

1. Kérelmező családi és utóneve(i):………………………………………….………………

     Születési családi és utóneve(i):  ……..…………….………………………………………

2. Születési helye:...……………………………..ideje:………év………………hó……….nap

3. Állampolgársága: ……………………...

4. Anyja születési családi és utóneve(i): ………………………….…………………………..

5. Családi állapota: ………………………………………………..…………………………...

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

7. Kérelmező bejelentett lakóhelyének címe:
irányítószám:..…………város:………………………………utca:……………………………. 

házszám:………emelet:………ajtó:………….

8. Bejelentett tartózkodási helyének címe: 
irányítószám:………….város:………………………………utca:…………………………….

házszám:……….emelet:………ajtó:…………

9. Telefonszám: ………………………………

10. Lakás adatai: (melyben a kérelmező lakik)

a. önkormányzati ………nm  alapterületű      b. személyi tulajdonú ………..nm alapterületű

  Milyen minőségben lakik a lakásban? / A megfelelő aláhúzandó./

tulajdonos   tulajdonostárs   haszonélvező   főbérlő   bérlőtárs   albérlő   családtag   egyéb 

jogcímen: ………………………………………..    

11. A megállapított támogatás folyósítását
a) postai úton b) folyószámlára történő utalással kérem!

A folyószámla száma:……………………………………………….….



12. Kérelmezővel közös háztartásban élők adatai:

Név Szül. hely Szül. idő Anyja neve Rokoni 
kapcsolat

           
                    

13. A krízishelyzet indokolása: (Milyen célra kéri az önkormányzat pénzbeli támogatását?) 
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
 -  életvitelszerűen  a  lakóhelyemen  vagy  a  tartózkodási  helyemen  élek  (a  megfelelő  rész 

aláhúzandó),
 - a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok ellenőrzésére a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  tv.  135.  §  (1)  bekezdése alapján  a  szociális 
hatáskört gyakorló szerv jogosult.

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



J Ö V E D E L E M N Y I L A T K O Z A T

A jövedelmek típusai A kérelmező 
jövedelme

A kérelmező 
házastársának 
(élettársának) 

jövedelme

A kérelmezővel együtt lakó egyéb személyek 
jövedelme ÖSSZESEN

1.    Munkaviszonyból,  munkavégzésre  irányuló 
egyéb  jogviszonyból  származó  nettó  jövedelem, 
táppénz, alkalmi munkából származó jövedelem
2.    Társas  és  egyéni  vállalkozásból  származó 
jövedelem
3.   Ingatlan,  ingó  vagyontárgyak  értékesítéséből, 
illetőleg föld bérbeadásából származó jövedelem
4.    Nyugellátás,  baleseti  nyugellátás,  egyéb 
nyugdíjszerű ellátások
5.   A gyermek ellátásához kapcsolódó támogatások 
(GYED,  GYES,  GYET,  családi  pótlék, 
gyermektartási díj, árvaellátás)
6.   Munkaügyi  szervek által folyósított rendszeres 
pénzbeli ellátás
7.    Önkormányzat  által  folyósított  ellátások 
(rendszeres  szociális  segély,  rendelkezésre  állási 
támogatás, időskorúak járadéka, ápolási díj)
8.    Egyéb  jövedelem ( kapott  tartásdíj,  ösztöndíj, 
értékpapírból  származó  jövedelem,  kis  összegű 
kifizetések)
9.    A  HÁZTARTÁS  HAVI  NETTÓ 
JÖVEDELME

Az egy főre jutó nettó jövedelem: …………………………………………………….  Ft/fő. (az ügyintéző tölti ki!)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a JÖVEDELEMNYILATKOZAT-ban közölt  adatok a valóságnak megfelelnek.



VA GY ON N Y I LA TKOZA T

A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona

A. Ingatlanok

1.  Lakástulajdon  és  lakótelek-tulajdon  (vagy  állandó,  illetve  tartós  használat): 
címe:  ..............……………… város/község ..................................  út/utca .................... 
hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ 
év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó)

2.  Lakástulajdon  és  lakótelek-tulajdon  (vagy  állandó,  illetve  tartós  használat): 
címe:  ..............……………… város/község ..................................  út/utca .................... 
hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ 
év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó)

3.  Üdülőtulajdon  és  üdülőtelek-tulajdon  (vagy  állandó,  illetve  tartós  használat): 
címe: ..............……………… város/község .................................. út/utca .................... 
hsz.  alapterülete:  ...........  m2,  tulajdoni  hányad:  ....................,  a  szerzés 
ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

4.  Egyéb,  nem  lakás  céljára  szolgáló  épület-(épületrész-)tulajdon  (vagy  állandó 
használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs 
stb.):  ............................  címe:  ......................................  város/község 
…..........................  út/utca  ....................  hsz.  alapterülete:  ...........  m2,  tulajdoni 
hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

5.  Termőföldtulajdon  (vagy  állandó  használat):  megnevezése:  .......................... 
címe:  ........................................  város/község  ..............................  út/utca  .................... 
hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ 
év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft



B. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű: 

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................................... rendszám

a gyártás ideje:....................................... a szerzés ideje: ...............................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus ................................... rendszám

a gyártás ideje:....................................... a szerzés ideje: ...............................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

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

Kelt: Budapest .......... év .............................. hó ............ nap

................................................
a kérelmező aláírása

Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a 
vagyonnyilatkozat  megfelelő  pontját  a  vagyontárgyak  számával  egyezően  kell  kitölteni. 
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén 
van,  a  forgalmi  értéket  a  vagyon  helye  szerinti  állam hivatalos  pénznemében  is  fel  kell 
tüntetni.

 * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 
 ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.



T Á J É K O Z T A T Ó

I. Személyi adatok
Egyedülálló  az a személy,  aki hajadon, nőtlen,  özvegy,  elvált  vagy házastársától  külön él, 

kivéve,  ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek,  ha a lakcímük 
különböző.

II. A kérelemhez csatolandó: 
1) A havi jövedelem kiszámításakor
-  rendszeres  jövedelem esetén  a  kérelem  benyújtását  megelőző  hónap  nettó  jövedelmét 

igazoló,  munkáltató  által  kiállított  igazolás,  valamint  a  kérelem benyújtását  megelőző 
havi folyószámla kivonat másolata,

- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén 
a  kérelem  benyújtását  megelőző  tizenkét  hónap  alatt  kapott  összeg  egy  havi  átlagát 
igazoló okirat.

2)  Nyugellátás,  baleseti  nyugellátás,  egyéb  nyugdíjszerű  ellátások  esetében  a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév elején kiküldött értesítése, melyben szerepel az adott 
évre megállapított ellátás összege és jogcíme, valamint az utolsó havi nyugdíjszelvény vagy 
bankszámlakivonat fénymásolata.
3)  Munkaügyi  szervek  által  folyósított  rendszeres  pénzbeli  ellátás  összegéről  szóló  –  a 
kérelem  benyújtását  megelőző  havi  –  utolsó  csekkszelvény  vagy  folyószámla  kivonat 
másolata.   
4) Alkalmi munkavégzésből származó jövedelemre vonatkozó nyilatkozat.
5)  Bejelentett  munkahellyel  nem  rendelkező  esetén  az  illetékes  Munkaügyi  Központ 
igazolása álláskeresőként történő nyilvántartásba vételről, valamint a Munkaügyi Központtal 
történő folyamatos együttműködést igazoló irat másolata.
6) A gyermek ellátáshoz kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi  pótlék, 
gyermektartásdíj,  árvaellátás)  igazolása,  gyermekét  egyedül  nevelő  szülő  esetén  igazolás 
arról, hogy gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, 
képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú 
bírósági eljárás megindításáról szóló okirat másolata.
7) Egyetemi, főiskolai hallgatónál az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása
8) Az oktatási intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról.
9)  Egyéb  jövedelem  (kapott  tartásdíj,  értékpapírból  származó  jövedelem,  kis  összegű 
kifizetések) igazolása. 
10) A kerületben albérletben élők esetében az albérleti szerződés másolata, mely tartalmazza 
a bérleti díjat és a bérlet időtartamát.

III. A kérelem benyújtása:
A kérelem meghatalmazott útján történő benyújtása esetén a kérelemhez mellékelni szükséges 
a kérelmező írásbeli, alakszerű (két tanú által igazolt) meghatalmazását is.”



3. melléklet a 27/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Iroda

_  1184  Budapest, Üllői út 400.         __________                                                     Tel: 296-1300  

Ügyfélfogadási idő:    Hétfő: 13.30 – 18.00    Szerda: 08.00 – 16.00      Péntek: 8.00 – 12.00

K É R E L E M
lakásfenntartási támogatás megállapításához

1.Kérelmező családi és utóneve(i): ……………………………………………………………

   Születési családi és utóneve(i): ………………………………………...……………………

2. Születési hely:……………………ideje:……év……………………hó……………….nap

3. Állampolgársága:……………………………………………………………………………

4. Anyja születési családi és utóneve(i):     ……………………………………...……………

5. Családi állapota:…………………………………………………………………..…………

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

7. Kérelmező bejelentett lakóhelyének címe:

irányítószám: …………város: ……………………………..utca: ……………………………..

házszám: ………………emelet: ………………..ajtó: ………….

8. Bejelentett tartózkodási helyének címe:

irányítószám: …………város: ……………………………..utca: ……………………………..

házszám: ………………emelet: ………………..ajtó: ………….

9. Ha a kérelmező nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:…………………….…..

lakóhelye: ………………………………………………………………………………………

10. Telefonszám: ……………………………………………………………………………….

11. Bankszámlaszám: ……………………………………………………………………….…

12. Lakás adatai (melyben a kérelmező életvitelszerűen lakik)

a) önkormányzati tulajdonú: ....nm alapterületű b) személyi tulajdonú: ….nm alapterületű

c) a lakás szobaszáma: ……………

13. A lakáshasználat jogcíme / A megfelelő aláhúzandó./

tulajdonos   tulajdonostárs   haszonélvező   főbérlő   bérlőtárs   albérlő   családtag   egyéb



14. A kérelmező háztartásában együtt lakó személyek száma: ……………… fő

15. A 14. pontban jelzett személyek adatai:
Név Szül. hely Szül. idő Anyja neve Rokoni 

kapcsolat
                  
             

Tudomásul veszem, hogy a jövedelemre vonatkozó nyilatkozatban közölt adatok valódiságát 
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának 
(7)  bekezdése  alapján  az  önkormányzat  az  állami  adóhatóság  /APEH/  illetékes 
igazgatósága útján ellenőrizheti.

Hozzájárulok, hogy a megállapított ellátást az önkormányzat közvetlen a beszedésre jogosult 
szolgáltató  részére utalja  át,  és  felhatalmazom az önkormányzatot,  hogy a beszedésre 
jogosult szolgáltatóktól adatot kérjen.

Büntetőjogi  felelősségem tudatában  kijelentem,  hogy a  kérelemben  és  a  nyilatkozatokban 
közöltek a valóságnak megfelelnek.



J Ö V E D E L E M N Y I L A T K O Z A T

A jövedelmek típusai A kérelmező 
jövedelme

A kérelmező 
házastársának 
(élettársának) 

jövedelme

A kérelmezővel együtt lakó egyéb személyek 
jövedelme ÖSSZESEN

1.    Munkaviszonyból,  munkavégzésre  irányuló 
egyéb  jogviszonyból  származó  nettó  jövedelem, 
táppénz, alkalmi munkából származó jövedelem
2.    Társas  és  egyéni  vállalkozásból  származó 
jövedelem
3.   Ingatlan,  ingó  vagyontárgyak  értékesítéséből, 
illetőleg föld bérbeadásából származó jövedelem
4.    Nyugellátás,  baleseti  nyugellátás,  egyéb 
nyugdíjszerű ellátások
5.   A gyermek ellátásához kapcsolódó támogatások 
(GYED,  GYES,  GYET,  családi  pótlék, 
gyermektartási díj, árvaellátás)
6.   Munkaügyi  szervek által folyósított rendszeres 
pénzbeli ellátás
7.    Önkormányzat  által  folyósított  ellátások 
(rendszeres  szociális  segély,  rendelkezésre  állási 
támogatás, időskorúak járadéka, ápolási díj)
8.    Egyéb  jövedelem ( kapott  tartásdíj,  ösztöndíj, 
értékpapírból  származó  jövedelem,  kis  összegű 
kifizetések)
9.    A  HÁZTARTÁS  HAVI  NETTÓ 
JÖVEDELME

Az egy főre jutó nettó jövedelem: …………………………………………………….  Ft/fő. (az ügyintéző tölti ki!)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a JÖVEDELEMNYILATKOZAT-ban közölt  adatok a valóságnak megfelelnek.



VA GY ON N Y I LA TKOZA T

A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona

A. Ingatlanok

1.  Lakástulajdon  és  lakótelek-tulajdon  (vagy  állandó,  illetve  tartós  használat): 
címe: ..............……………… város/község .................................. út/utca .................... hsz. 
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó)

2.  Lakástulajdon  és  lakótelek-tulajdon  (vagy  állandó,  illetve  tartós  használat): 
címe: ..............……………… város/község .................................. út/utca .................... hsz. 
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó)

3.  Üdülőtulajdon  és  üdülőtelek-tulajdon  (vagy  állandó,  illetve  tartós  használat): 
címe:  ..............………………  város/község  ..................................  út/utca  .................... 
hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ 
év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

4.  Egyéb,  nem  lakás  céljára  szolgáló  épület-(épületrész-)tulajdon  (vagy  állandó 
használat):  megnevezése (zártkerti  építmény,  műhely,  üzlet,  műterem,  rendelő,  garázs 
stb.):  ............................  címe:  ......................................  város/község  ….......................... 
út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés 
ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

5.  Termőföldtulajdon  (vagy  állandó  használat):  megnevezése:  .......................... 
címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. 
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft



B. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű: 

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. ….............rendszám

a gyártás ideje:....................................... a szerzés ideje: ...............................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus ....................................rendszám

a gyártás ideje:....................................... a szerzés ideje: ...............................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

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

Kelt: Budapest  .......... év .............................. hó ............ nap

................................................
a kérelmező aláírása

Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor 
a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. 
Amennyiben  a  vagyonnyilatkozatban  feltüntetett  vagyon  nem  a  Magyar  Köztársaság 
területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel 
kell tüntetni.
                 

 * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 
 ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.



T Á J É K O Z T A T Ó
Háztartás: az  egy  lakásban  együtt  lakó,  ott  bejelentett  lakóhellyel  vagy  tartózkodási  hellyel 
rendelkező személyek közössége

Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve,
ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:
1) A havi jövedelem kiszámításakor
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló, 

munkáltató  által  kiállított  igazolás,  valamint  a  kérelem  benyújtását  megelőző  havi 
folyószámla kivonat másolata,

- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a 
érelem benyújtását  megelőző tizenkét  hónap alatt  kapott  összeg egy havi  átlagát  igazoló 
okirat.

2) Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások esetében a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság tárgyév  elején  kiküldött  értesítése,  melyben  szerepel  az  adott  évre  megállapított 
ellátás  összege és jogcíme,  valamint  az utolsó havi nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat 
fénymásolata.
3) Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás összegéről szóló – a kérelem 
benyújtását megelőző havi – utolsó csekkszelvény vagy folyószámla kivonat másolata.
4) Alkalmi munkavégzésből származó jövedelemre vonatkozó nyilatkozat.
5) Bejelentett  munkahellyel  nem rendelkező  esetén az  illetékes Munkaügyi Központ igazolása  

álláskeresőként történő nyilvántartásba vételről, valamint a Munkaügyi Központtal történő 
folyamatos együttműködést igazoló irat másolata

6)  A  gyermek  ellátáshoz  kapcsolódó  támogatások  (GYED,  GYES,  GYET,  családi  pótlék, 
gyermektartásdíj, árvaellátás) igazolása, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén igazolás arról, 
hogy gyermektartásdíjban részesül,  bontóperi  vagy gyermekelhelyezésről  szóló ítélet,  képzelt 
apát megállapító határozat,  gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet  vagy ez irányú bírósági 
eljárás megindításáról szóló okirat másolata.
7) Egyetemi, főiskolai hallgatónál az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása.
8) 16 éven felüli gyermek(ek) esetében az oktatási intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói 
jogviszony fennállásáról.
9) Egyéb jövedelem (kapott tartásdíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések) 
igazolása. 
10)  Haszonélvező(k),  tulajdonostárs(ak)  nyilatkozata két  tanú  aláírásával  arra   vonatkozóan, 
hogy milyen összeggel járul(nak) hozzá a lakás fenntartási költségeihez (amennyiben nem élnek 
közös háztartásban).
11) Saját tulajdonú lakás esetében ügyvéddel ellenjegyzett adás-vételi szerződés másolata, vagy 
közös képviselő által kiállított igazolás a lakás nagyságáról, vagy tulajdoni lap másolata.
12) Önkormányzati  bérlakásban élőknél a bérleti  szerződés, albérlőknél az albérleti  szerződés 
fénymásolata,  mely  tartalmazza  a  bérleti  díjat,  a  bérlet  időtartamát,  az  albérlet  szobaszámát, 
valamint az alapterület nm-ben meghatározott nagyságát.
13) A kérelem benyújtását megelőző havi – Főtáv Zrt., ELMŰ Nyrt.,  Gázművek Zrt., Vagyon 
18  Zrt.  -  számlák  fénymásolata.  A  Díjbeszedő  Holding  Zrt. esetén  a  kérelem  benyújtását 
megelőző két havi számla fénymásolata.

A kérelem benyújtása:
A kérelem meghatalmazott útján történő benyújtása esetén a kérelemhez mellékelni szükséges a 
kérelmező írásbeli, alakszerű (két tanú által igazolt) meghatalmazását is.” 



4. melléklet a 27/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM 
az ápolási díj megállapítására

I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok

1. Személyes adatok
Neve: ........................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ......................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ..................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ....................................................................................
Adóazonosító jele: ...................................................................................................................
Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolat: .............................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): ....................................................................................
Fizetési  számlaszám  (akkor  kell  megadni,  ha  a  folyósítást  fizetési  számlaszámra 
kéri): ..........................................................................................................................................
A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: .............................................................................

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
a) Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy:

□ súlyosan fogyatékos
□ fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos
□ 18 éven aluli tartósan beteg
□ 18. életévét betöltött tartósan beteg

Ha  a  fokozott  ápolást  igénylő  súlyosan  fogyatékos  személyre  való  tekintettel  kérem  a 
magasabb összegű ápolási díj megállapítását, egyben tudomásul veszem az ezzel kapcsolatos 
vizsgálat elvégzésének szükségességét.

b) Kijelentem, hogy
- keresőtevékenységet:

□ nem folytatok
□ napi 4 órában folytatok
□ otthonomban folytatok

- nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok
- rendszeres pénzellátásban

□ részesülök és annak havi összege: .....................
□ nem részesülök

- az ápolási tevékenységet:
□ a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen
□ az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén végzem.

-  életvitelszerűen  a  lakóhelyemen  vagy tartózkodási  helyemen  élek  (a  megfelelő  rész 
aláhúzandó)

c) Az ápolt személy:
□ közoktatási intézmény tanulója,
□ óvodai nevelésben részesül,
□ nappali szociális intézményi ellátásban részesül,
□ felsőoktatási intézmény hallgatója.



II. Az ápolt személyre vonatkozó adatok

1. Személyes adatok
Neve: ........................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ......................................................................................................
Lakóhely: ..................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ...................................................................................................................
Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ...................................
A törvényes képviselő lakcíme: ...............................................................................................

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat
□ Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmező 

hozzátartozóm végezze.
□  Hozzájárulok  ahhoz,  hogy  az  önkiszolgáló  képességem  megítéléséhez,  ezzel 

összefüggésben  a  fokozott  ápolási  igény  megállapításához  szükséges  vizsgálatokat 
elvégezzék.  (Ezt  csak  akkor kell  jelezni,  ha az  ápolt  személy  súlyosan fogyatékos  és 
fokozott ápolást igényel.)

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

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

..........................................................................
az ápolást végző személy aláírása

..............................................................................
az ápolt személy vagy törvényes képviselője 

aláírása



J Ö V E D E L E M N Y I L A T K O Z A T

A jövedelmek típusai

A kérelmező jövedelme

Név:……………………...
Szül. idő:………………..

A kérelmező 
házastársának 

(élettársának) jövedelme
Név: …………………….
Szül. idő:………………...

A kérelmezővel együtt lakó közeli hozzátartozók jövedelme

Név:………………… Név:………………. Név:……………...
Szül. idő:…………… Szül. idő: ………… Szül. idő:………...

1.    Munkaviszonyból,  munkavégzésre  irányuló 
egyéb  jogviszonyból  származó  nettó  jövedelem, 
táppénz, alkalmi munkából származó jövedelem
2.    Társas  és  egyéni  vállalkozásból  származó 
jövedelem
3.   Ingatlan,  ingó  vagyontárgyak  értékesítéséből, 
illetőleg föld bérbeadásából származó jövedelem
4.    Nyugellátás,  baleseti  nyugellátás,  egyéb 
nyugdíjszerű ellátások
5.   A gyermek ellátásához kapcsolódó támogatások 
(GYED,  GYES,  GYET,  családi  pótlék, 
gyermektartási díj, árvaellátás)
6.   Munkaügyi  szervek által folyósított  rendszeres 
pénzbeli ellátás
7.    Önkormányzat  által  folyósított  ellátások 
(rendszeres  szociális  segély,  rendelkezésre  állási 
támogatás, időskorúak járadéka, ápolási díj)
8.    Egyéb  jövedelem (  kapott  tartásdíj,  ösztöndíj, 
értékpapírból  származó  jövedelem,  kis  összegű 
kifizetések)
9.    A  HÁZTARTÁS  HAVI  NETTÓ 
JÖVEDELME

A kérelmezővel együtt lakó közeli hozzátartozók száma: …… …...fő

Az egy főre jutó nettó jövedelem: …………………………………………………….  Ft/fő. (az ügyintéző tölti ki!)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a JÖVEDELEMNYILATKOZAT-ban közölt  adatok a valóságnak megfelelnek.



VA GY ON N Y I LA TKOZA T

A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona

A. Ingatlanok

1.  Lakástulajdon  és  lakótelek-tulajdon  (vagy  állandó,  illetve  tartós  használat): 
címe:  ..............……………… város/község ..................................  út/utca .................... 
hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ 
év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó)

2.  Lakástulajdon  és  lakótelek-tulajdon  (vagy  állandó,  illetve  tartós  használat): 
címe:  ..............……………… város/község ..................................  út/utca .................... 
hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ 
év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó)

3.  Üdülőtulajdon  és  üdülőtelek-tulajdon  (vagy  állandó,  illetve  tartós  használat): 
címe: ..............……………… város/község .................................. út/utca .................... 
hsz.  alapterülete:  ...........  m2,  tulajdoni  hányad:  ....................,  a  szerzés 
ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

4.  Egyéb,  nem  lakás  céljára  szolgáló  épület-(épületrész-)tulajdon  (vagy  állandó 
használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs 
stb.):  ............................  címe:  ......................................  város/község 
…..........................  út/utca  ....................  hsz.  alapterülete:  ...........  m2,  tulajdoni 
hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

5.  Termőföldtulajdon  (vagy  állandó  használat):  megnevezése:  .......................... 
címe:  ........................................  város/község  ..............................  út/utca  .................... 
hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ 
év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft



B. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű: 

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. …..............rendszám

a gyártás ideje:....................................... a szerzés ideje: ...............................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................................. rendszám

a gyártás ideje:....................................... a szerzés ideje: ...............................................

a szerzés ideje: .............................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

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

Kelt: Budapest .......... év .............................. hó ............ nap

................................................
a kérelmező aláírása

Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, 
akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell 
kitölteni.  Amennyiben  a  vagyonnyilatkozatban  feltüntetett  vagyon  nem  a  Magyar 
Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos 
pénznemében is fel kell tüntetni.
                 



 * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 
 ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

Tájékoztató 
a kérelem kitöltéséhez

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
A szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  42.  §  (1) 

bekezdése értelmében
Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó ha:

- keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a 
napi 4 órát meghaladja,

-  szakiskola,  középiskola,  illetve  felsőoktatási  intézmény  nappali  tagozatos  tanulója, 
hallgatója,

- rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide 
nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett 
keresőtevékenységből  adódó  biztosítási  jogviszony  alapján  -  keresőképtelenné  válás 
esetén  -  folyósítanak,  továbbá  azt  a  saját  jogú  nyugdíjat,  amelyet  az  ápolási  díjban 
részesülő személy az Szt. 42. § (4) bekezdése alapján kap.

Rendszeres  pénzellátásnak  minősül:  a  táppénz,  a  terhességi-gyermekágyi  segély,  a 
gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, 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  Flt.  alapján  folyósított  pénzbeli  ellátás,  az  átmeneti  járadék,  a  rendszeres 
szociális  járadék,  a  bányászok  egészségkárosodási  járadéka,  a  rokkantsági  járadék,  a 
hadigondozottak  és nemzeti  gondozottak pénzbeli  ellátásai,  a  gyermekgondozási  segély,  a 
gyermeknevelési  támogatás,  az  időskorúak  járadéka,  a  rendelkezésre  állási  támogatás,  a 
rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint 
a  szociális  biztonsági  rendszereknek  a  Közösségen  belül  mozgó  munkavállalókra,  önálló 
vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet 
alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás.

Fokozott  ápolást  igényel  az  a  súlyosan fogyatékos  személy,  aki  mások  segítsége nélkül 
önállóan nem képes:
a) étkezni, vagy
b) tisztálkodni, vagy
c) öltözködni, vagy
d) illemhelyet használni, vagy
e) lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni,
feltéve, hogy esetében az a)-e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll.

A kérelem 2. c) pontját  abban az esetben kell kitölteni,  ha az ápolt személy közoktatási 
intézmény  tanulója,  óvodai  nevelésben  részesül,  nappali  szociális  intézményi  ellátásban 
részesül  vagy  felsőoktatási  intézmény  hallgatója.  Az  erről  szóló  igazolást  a  kérelemhez 
csatolni kell.

A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a háziorvos igazolását.



A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

1) Igazolás és szakvélemény az ápolási díj megállapításához, kötelező felülvizsgálatához

2.)  Tartós  beteg  ápolása  esetén: Háziorvos  igazolása,  mely  szerint  az  ápoló  a  szükséges 
ápolási tevékenység ellátására alkalmas

3) A havi jövedelem kiszámításakor
-  rendszeres  jövedelem esetén  a  kérelem  benyújtását  megelőző  hónap  nettó  jövedelmét 
igazoló, munkáltató által kiállított  igazolás, valamint a kérelem benyújtását megelőző havi 
folyószámla kivonat másolata,
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén 
a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát igazoló 
okirat.
4)  Nyugellátás,  baleseti  nyugellátás,  egyéb  nyugdíjszerű  ellátások  esetében  a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév elején kiküldött értesítése, melyben szerepel az adott 
évre megállapított ellátás összege és jogcíme, valamint az utolsó havi nyugdíjszelvény vagy 
bankszámlakivonat fénymásolata.
5)  Munkaügyi  szervek  által  folyósított  rendszeres  pénzbeli  ellátás  összegéről  szóló  –  a 
kérelem  benyújtását  megelőző  havi  –  utolsó  csekkszelvény  vagy  folyószámla  kivonat 
másolata.
6) Alkalmi munkavégzésből származó jövedelemre vonatkozó nyilatkozat.
7) A gyermek ellátáshoz kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi  pótlék, 
gyermektartásdíj,  árvaellátás)  igazolása,  gyermekét  egyedül  nevelő  szülő  esetén  igazolás 
arról, hogy gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, 
képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú 
bírósági eljárás megindításáról szóló okirat másolata.
8) Egyetemi, főiskolai hallgatónál az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása.
9)  16  éven  felüli  gyermek(ek) esetében  az  oktatási  intézmény  igazolása  a  tanulói  vagy 
hallgatói jogviszony fennállásáról.
10)  Egyéb  jövedelem  (kapott  tartásdíj,  értékpapírból  származó  jövedelem,  kis  összegű 
kifizetések) igazolása. 

A kérelem benyújtása:
A kérelem meghatalmazott útján történő benyújtása esetén a kérelemhez mellékelni szükséges 
a kérelmező írásbeli, alakszerű (két tanú által igazolt) meghatalmazását is.”





5. melléklet a 27/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Iroda
_  1184  Budapest, Üllői út 400.         __________                                                     Tel: 296-1300  

Ügyfélfogadási idő:    Hétfő: 13.30 – 18.00    Szerda: 08.00 – 16.00      Péntek: 8.00 – 12.00

KÉRELEM  TEMETÉSI  SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁTÁSÁHOZ

1. Kérelmező családi és utóneve(i):………………………………………….……………….

     Születési családi és utóneve (i):  …………………….………………………………………

2. Születési helye:...………………………….ideje:…………év………………hó………..nap

3. Állampolgársága: ……………………...

4. Anyja születési családi és utóneve(i): ……………………………………………………..

5. Családi állapota: …………………………………………………………………………...

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

7. Kérelmező bejelentett lakóhelyének címe:
irányítószám:..…………város:………………………utca:
…………………………………….házszám:………emelet:………ajtó:………….

8. Bejelentett tartózkodási helyének címe: 
irányítószám:………város:…………………..utca:
…………………………………………….házszám:……….emelet:………ajtó:…………

9. Telefonszám: ………………………………

10. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban:

részesülök nem részesülök
11. Kérelmezővel közös háztartásban élők adatai:
Név Szül. hely Szül. idő Anyja neve Rokoni 

kapcsolat
             
                  



12. Az igénylő kinek a temetéséről gondoskodott? / A megfelelő aláhúzandó./ 

           szülő,   gyermek,  testvér,   házastárs,   élettárs, egyéb, …………………………………

13. A megállapított támogatás folyósítását
a) postai úton b) folyószámlára történő utalással kérem!

A folyószámla száma:…………………………………………………….

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
 -  életvitelszerűen  a  lakóhelyemen  vagy  a  tartózkodási  helyemen  élek  (a  megfelelő  rész 

aláhúzandó),
 -  a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul  veszem,  hogy  a  kérelemben  közölt  jövedelmi  adatok  valódiságát  a  szociális 
igazgatásról  és  a  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  10.  §-ának  (7) 
bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes 
igazgatósága útján – ellenőrizheti.

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



J Ö V E D E L E M N Y I L A T K O Z A T

A jövedelmek típusai A kérelmező 
jövedelme

A kérelmező 
házastársának 
(élettársának) 

jövedelme

A kérelmezővel együtt lakó egyéb személyek 
jövedelme ÖSSZESEN

1.    Munkaviszonyból,  munkavégzésre  irányuló 
egyéb  jogviszonyból  származó  nettó  jövedelem, 
táppénz, alkalmi munkából származó jövedelem
2.    Társas  és  egyéni  vállalkozásból  származó 
jövedelem
3.   Ingatlan,  ingó  vagyontárgyak  értékesítéséből, 
illetőleg föld bérbeadásából származó jövedelem
4.    Nyugellátás,  baleseti  nyugellátás,  egyéb 
nyugdíjszerű ellátások
5.   A gyermek ellátásához kapcsolódó támogatások 
(GYED,  GYES,  GYET,  családi  pótlék, 
gyermektartási díj, árvaellátás)
6.   Munkaügyi  szervek által folyósított  rendszeres 
pénzbeli ellátás
7.    Önkormányzat  által  folyósított  ellátások 
(rendszeres  szociális  segély,  rendelkezésre  állási 
támogatás, időskorúak járadéka, ápolási díj)
8.    Egyéb  jövedelem (  kapott  tartásdíj,  ösztöndíj, 
értékpapírból  származó  jövedelem,  kis  összegű 
kifizetések)
9.    A  HÁZTARTÁS  HAVI  NETTÓ 
JÖVEDELME

Az egy főre jutó nettó jövedelem: …………………………………………………….  Ft/fő. (az ügyintéző tölti ki!)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a JÖVEDELEMNYILATKOZAT-ban közölt  adatok a valóságnak megfelelnek.



VA GY ON N Y I LA TKOZA T

A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona

A. Ingatlanok

1.  Lakástulajdon  és  lakótelek-tulajdon  (vagy  állandó,  illetve  tartós  használat): 
címe:  ..............……………… város/község ..................................  út/utca .................... 
hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ 
év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó)

2.  Lakástulajdon  és  lakótelek-tulajdon  (vagy  állandó,  illetve  tartós  használat): 
címe:  ..............……………… város/község ..................................  út/utca .................... 
hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ 
év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó)

3.  Üdülőtulajdon  és  üdülőtelek-tulajdon  (vagy  állandó,  illetve  tartós  használat): 
címe: ..............……………… város/község .................................. út/utca .................... 
hsz.  alapterülete:  ...........  m2,  tulajdoni  hányad:  ....................,  a  szerzés 
ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

4.  Egyéb,  nem  lakás  céljára  szolgáló  épület-(épületrész-)tulajdon  (vagy  állandó 
használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs 
stb.):  ............................  címe:  ......................................  város/község 
…..........................  út/utca  ....................  hsz.  alapterülete:  ...........  m2,  tulajdoni 
hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

5.  Termőföldtulajdon  (vagy  állandó  használat):  megnevezése:  .......................... 
címe:  ........................................  város/község  ..............................  út/utca  .................... 
hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ 
év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft



B. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű: 

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. …............rendszám

a gyártás ideje:....................................... a szerzés ideje: ...............................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. …............rendszám

a gyártás ideje:....................................... a szerzés ideje: ...............................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

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

Kelt: Budapest .......... év .............................. hó ............ nap

................................................
a kérelmező aláírása

Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, 
akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell 
kitölteni.  Amennyiben  a  vagyonnyilatkozatban  feltüntetett  vagyon  nem  a  Magyar 
Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos 
pénznemében is fel kell tüntetni.
                 



 * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 
 ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

1)  A  temetés  költségeiről  a  segélyt  kérő  vagy  egy  háztartásban  élő  családtagja  nevére 
kiállított számlák eredeti példánya.
2) Halotti anyakönyvi kivonat másolata.
3) A havi jövedelem kiszámításakor
-  rendszeres  jövedelem esetén  a  kérelem  benyújtását  megelőző  hónap  nettó  jövedelmét 
igazoló, munkáltató által kiállított  igazolás, valamint a kérelem benyújtását megelőző havi 
folyószámla kivonat másolata,
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén 
a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát igazoló 
okirat.
4)  Nyugellátás,  baleseti  nyugellátás,  egyéb  nyugdíjszerű  ellátások  esetében  a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév elején kiküldött értesítése, melyben szerepel az adott 
évre megállapított ellátás összege és jogcíme, valamint az utolsó havi nyugdíjszelvény vagy 
bankszámlakivonat fénymásolata.
5) Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás összegéről szóló – a 
kérelem benyújtását megelőző havi – utolsó csekkszelvény vagy folyószámla kivonat 
másolata.
6) Alkalmi munkavégzésből származó jövedelemre vonatkozó nyilatkozat.
7) A gyermek ellátáshoz kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi  pótlék, 
gyermektartásdíj,  árvaellátás)  igazolása,  gyermekét  egyedül  nevelő  szülő  esetén  igazolás 
arról, hogy gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, 
képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú 
bírósági eljárás megindításáról szóló okirat másolata.
8) Egyetemi, főiskolai hallgatónál az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása
9)  Egyéb  jövedelem  (kapott  tartásdíj,  értékpapírból  származó  jövedelem,  kis  összegű 
kifizetések) igazolása. 
10)  16  éven  felüli  gyermek(ek) esetében  az  oktatási  intézmény  igazolása  a  tanulói  vagy 
hallgatói jogviszony fennállásáról.

A kérelem benyújtása:
A  kérelem  meghatalmazott  útján  történő  benyújtása esetén  a  kérelemhez  mellékelni 
szükséges a kérelmező írásbeli, alakszerű (két tanú által igazolt) meghatalmazását is.”



6. melléklet a 27/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Iroda

_  1184  Budapest, Üllői út 400.         ________                                                             Tel: 296-1300  

Ügyfélfogadási idő:    Hétfő: 13.30 – 18.00    Szerda: 08.00 – 16.00      Péntek: 8.00 – 12.00

N Y I L A T K O Z A T
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapításához

Tudomásul veszem, hogy 

-  a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság megállapításának, folyósításának 
feltétele a kérelmező/jogosult által életvitelszerűen lakott ingatlan rendben tartása.

-  az Önkormányzat  a foglalkoztatást  helyettesítő támogatásra való jogosultság feltételeként 
előírt,  a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettség teljesítését a 
jogosultság megállapítását megelőzően és a megállapítást követően is bármikor ellenőrizheti 
a kérelmező/bérpótló juttatásra jogosult személy lakóhelyén.

B u d a p e s t,  20.…   ……..……  hó    ………nap

………………………………………………………
                                kérelmező vagy törvényes képviselő aláírása

T Á J É K O Z T A T Ó

Az aktív korúak ellátását kérelmező személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való 
jogosultság feltételeként köteles az általa lakott ingatlan rendben tartására, így

a)  a  lakás  vagy ház  rendeltetésszerű  használatára,  így  különösen a  lakás  vagy ház 
folyamatos  tisztán  tartására,  takarítására,  vizes  helyiség  és  illemhely  rendeltetésszerű 
használatára, rendszeres takarítására, fertőtlenítésére;

b) a lakásban vagy házban, valamint az ingatlan udvarán egy–egy darab szeméttároló 
edény  elhelyezésére  és  rendeltetésszerű  használatára,  valamint  a  szemét  rendszeres 
elszállíttatására;

c) az ingatlanhoz tartozó udvar, kert rendeltetésszerű használatára, rendben tartására, 
különösen az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására;

d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda 
melletti  zöldsáv  úttestig  terjedő  teljes  területének,  legfeljebb  az  épület  10  méteres 
körzetén  belüli  területének  a  gondozására,  tisztán  tartására,  szemét-  és 
gyommentesítésére;



e)  a  lakás  vagy  ház,  valamint  az  ingatlanhoz  tartozó  udvar,  kert  rágcsálóktól, 
kártevőktől való mentesítésére;

f) az állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartására.”



7. melléklet a 27/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Iroda

_  1184  Budapest, Üllői út 400.         ________                                                             Tel: 296-1300  

Ügyfélfogadási idő:    Hétfő: 13.30 – 18.00    Szerda: 08.00 – 16.00      Péntek: 8.00 – 12.00

K É R E L E M
Rendszeres szociális segély megállapításához

/55 életévet be nem töltött állástalan személy esetén/

A rendszeres szociális segélyre való jogosultság megállapításának jogcíme, hogy a kérelmező

/ A megfelelő aláhúzandó./
a) egészségkárosodásának mértéke legalább 40 %-os

b) állapotos.

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

B u d a p e s t,  20.…   ……..……  hó    ………nap

………………………………………………………
                                kérelmező vagy törvényes képviselő aláírása

A kérelemhez csatolandó dokumentum:

1.)  Az a) pontban meghatározott esetben a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
szakértői  bizottságának  a  legalább  40  %-os  mértékű  egészségkárosodásról  készült 
érvényes és hatályos szakvéleménye vagy szakhatósági állásfoglalása.

2.)  A b) pontban meghatározott  esetben szakorvos által  kiállított  igazolás  a terhesség 
fennállásáról.”



8. melléklet a 27/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Iroda

_  1184  Budapest, Üllői út 400.           __________                                                  Tel: 296-1386  

Ügyfélfogadási idő:    Hétfő: 13.30 – 18.00    Szerda: 08.00 – 16.00      Péntek: 8.00 – 12.00

K É R E L E M

Adósságcsökkentési támogatás megállapításához

1.Kérelmező családi és utóneve(i): ………………………………………………………….. 

   Születési családi és utóneve(i): ……………………………………………………………….

2. Születési helye:…………………………ideje:………év……………………hó……….nap

3. Állampolgársága:…...……………………………………………………………………….

4.Anyja születési családi és utóneve(i): 

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

5. Családi állapota:…………..…………………………………………………………………

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

7. Kérelmező bejelentett lakóhelyének címe:

irányítószám: …………város: ……………………………..utca: ……………………………..

házszám: ………………emelet: ………………..ajtó: ………….

8. Bejelentett tartózkodási helyének címe:

irányítószám: …………város: ……………………………..utca: ……………………………..

házszám: ………………emelet: ………………..ajtó: ………….

9. Telefonszám: ………………………………………………….

10. Lakás adatai (melyben a kérelmező életvitelszerűen lakik)

a) önkormányzati tulajdonú: ....nm alapterületű b) személyi tulajdonú: ….nm alapterületű

11. A lakáshasználat jogcíme /A megfelelő aláhúzandó./

tulajdonos   tulajdonostárs   haszonélvező   főbérlő   bérlőtárs   albérlő   családtag   egyéb

12. A lakásban életvitelszerűen élők száma:………………………………………………..



13. A kérelmezővel közös háztartásban élő hozzátartozók adatai:
Név Szül. hely Szül. idő Anyja neve Rokoni kapcsolat
                     
          

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
 -  életvitelszerűen  a  lakóhelyemen  vagy  a  tartózkodási  helyemen  élek  (a  megfelelő  rész 

aláhúzandó),
-  a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul  veszem,  hogy  a  kérelemben  közölt  jövedelmi  adatok  valódiságát  a  szociális 
igazgatásról  és  a  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  10.  §-ának  (7) 
bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes 
igazgatósága útján - ellenőrizheti.

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



J Ö V E D E L E M N Y I L A T K O Z A T

A jövedelmek típusai A kérelmező 
jövedelme

A kérelmező 
házastársának 
(élettársának) 

jövedelme

A kérelmezővel együtt lakó egyéb személyek 
jövedelme ÖSSZESEN

1.    Munkaviszonyból,  munkavégzésre  irányuló 
egyéb  jogviszonyból  származó  nettó  jövedelem, 
táppénz, alkalmi munkából származó jövedelem
2.    Társas  és  egyéni  vállalkozásból  származó 
jövedelem
3.   Ingatlan,  ingó  vagyontárgyak  értékesítéséből, 
illetőleg föld bérbeadásából származó jövedelem
4.    Nyugellátás,  baleseti  nyugellátás,  egyéb 
nyugdíjszerű ellátások
5.   A gyermek ellátásához kapcsolódó támogatások 
(GYED,  GYES,  GYET,  családi  pótlék, 
gyermektartási díj, árvaellátás)
6.   Munkaügyi  szervek által folyósított  rendszeres 
pénzbeli ellátás
7.    Önkormányzat  által  folyósított  ellátások 
(rendszeres  szociális  segély,  rendelkezésre  állási 
támogatás, időskorúak járadéka, ápolási díj)
8.    Egyéb  jövedelem (  kapott  tartásdíj,  ösztöndíj, 
értékpapírból  származó  jövedelem,  kis  összegű 
kifizetések)
9.    A  HÁZTARTÁS  HAVI  NETTÓ 
JÖVEDELME

Az egy főre jutó nettó jövedelem: …………………………………………………….  Ft/fő. (az ügyintéző tölti ki!)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a JÖVEDELEMNYILATKOZAT-ban közölt  adatok a valóságnak megfelelnek.



VA GY ON N Y I LA TKOZA T

A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona

A. Ingatlanok

1.  Lakástulajdon  és  lakótelek-tulajdon  (vagy  állandó,  illetve  tartós  használat): 
címe:  ..............……………… város/község ..................................  út/utca .................... 
hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ 
év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó)

2.  Lakástulajdon  és  lakótelek-tulajdon  (vagy  állandó,  illetve  tartós  használat): 
címe:  ..............……………… város/község ..................................  út/utca .................... 
hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ 
év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó)

3.  Üdülőtulajdon  és  üdülőtelek-tulajdon  (vagy  állandó,  illetve  tartós  használat): 
címe:  ..............……………… város/község ..................................  út/utca .................... 
hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ 
év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

4.  Egyéb,  nem  lakás  céljára  szolgáló  épület-(épületrész-)tulajdon  (vagy  állandó 
használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs 
stb.): ............................ címe: ...................................... város/község ….......................... 
út/utca  ....................  hsz.  alapterülete:  ...........  m2,  tulajdoni  hányad:  .................,  a 
szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

5.  Termőföldtulajdon  (vagy  állandó  használat):  megnevezése:  .......................... 
címe:  ........................................  város/község  ..............................  út/utca  .................... 
hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ 
év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft



B. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű: 

a) személygépkocsi: ......................................... típus ................................... rendszám

a gyártás ideje:....................................... a szerzés ideje: ...............................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................................... rendszám

a gyártás ideje:....................................... a szerzés ideje: ...............................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

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

Kelt: Budapest .......... év .............................. hó ............ nap

................................................
a kérelmező aláírása

Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, 
akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell 
kitölteni.  Amennyiben  a  vagyonnyilatkozatban  feltüntetett  vagyon  nem  a  Magyar 
Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

                 

 * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 



 ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

1) A havi jövedelem kiszámításakor
-  rendszeres  jövedelem esetén  a  kérelem  benyújtását  megelőző  hónap  nettó  jövedelmét 
igazoló, munkáltató által kiállított  igazolás, valamint a kérelem benyújtását megelőző havi 
folyószámla kivonat másolata,
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén 
a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát igazoló 
okirat.
2)  Nyugellátás,  baleseti  nyugellátás,  egyéb  nyugdíjszerű  ellátások  esetében  a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév elején kiküldött értesítése, melyben szerepel az adott 
évre megállapított ellátás összege és jogcíme, valamint az utolsó havi nyugdíjszelvény vagy 
bankszámlakivonat fénymásolata.
3)  Munkaügyi  szervek  által  folyósított  rendszeres  pénzbeli  ellátás  összegéről  szóló  –  a 
kérelem  benyújtását  megelőző  havi  –  utolsó  csekkszelvény  vagy  folyószámla  kivonat 
másolata.   
4) Alkalmi munkavégzésből származó jövedelemre vonatkozó nyilatkozat
5) A gyermek ellátáshoz kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi  pótlék, 
gyermektartásdíj,  árvaellátás)  igazolása,  gyermekét  egyedül  nevelő  szülő  esetén  igazolás 
arról, hogy gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, 
képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú 
bírósági eljárás megindításáról szóló okirat másolata.
6) Egyetemi, főiskolai hallgatónál az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása.
7)  Egyéb  jövedelem  (kapott  tartásdíj,  értékpapírból  származó  jövedelem,  kis  összegű 
kifizetések) igazolása. 

8)  16  éven  felüli  gyermek(ek) esetében  az  oktatási  intézmény  igazolása  a  tanulói  vagy 
hallgatói jogviszony fennállásáról.
9) Haszonélvező(k), tulajdonostárs(ak) nyilatkozata két tanú aláírásával arra  vonatkozóan, 
hogy milyen összeggel járul(nak) hozzá a lakás fenntartási költségeihez (amennyiben nem 
élnek közös háztartásban).
10) Saját tulajdonú lakás esetében ügyvéddel ellenjegyzett  Adás-vételi  szerződés másolata 
vagy közös képviselő által kiállított igazolás a lakás nagyságáról.
11) Önkormányzati bérlakásban élőknél a bérleti szerződés, albérlőknél az albérleti szerződés 
fénymásolata, mely tartalmazza a bérleti díjat, a bérlet időtartamát, az albérlet szobaszámát, 
valamint az alapterület nm-ben meghatározott nagyságát.
12) A kérelmező teljes adósság-állományának, valamint az adósságkezelési támogatás körébe 
vont tartozások összegéről, keletkezésének időszakáról szóló igazolás, kimutatás   (valamint a 
hátralék keletkezésének okáról szóló nyilatkozat).
13) Az előzetes együttműködés időtartama alatt befizetett rezsiköltségek igazolása.
14) Az Egyesített Szociális Központ Családsegítő Szolgálatának javaslata.
15) A kérelmező nyilatkozata az önrész megfizetésének vállalásáról.

A kérelem benyújtása:
A kérelem meghatalmazott útján történő benyújtása esetén a kérelemhez mellékelni szükséges 
a kérelmező írásbeli, alakszerű (két tanú által igazolt) meghatalmazását is.




	„10. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás”
	Ügyfélfogadási idő:    Hétfő: 13.30 – 18.00    Szerda: 08.00 – 16.00      Péntek: 8.00 – 12.00
	K É R E L E M


	Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
	- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
	 - a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
	Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.
	Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
	ÖSSZESEN
	VAGYONNYILATKOZAT
	A kérelmező és a vele együttélő, közeli hozzátartozójának vagyona

	A. Ingatlanok
	B. Egyéb vagyontárgyak

	T Á J É K O Z T A T Ó
	I. Személyi adatok
	Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.
	1) A havi jövedelem kiszámításakor
	- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló, munkáltató által kiállított igazolás, valamint a kérelem benyújtását megelőző havi folyószámla kivonat másolata,
	- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát igazoló okirat.
	Ügyfélfogadási idő:    Hétfő: 13.30 – 18.00    Szerda: 08.00 – 16.00      Péntek: 8.00 – 12.00
	K É R E L E M


	Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
	 - életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
	 - a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
	Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok ellenőrzésére a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 135. § (1) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv jogosult.
	Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
	ÖSSZESEN
	VAGYONNYILATKOZAT
	A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona

	A. Ingatlanok
	B. Egyéb vagyontárgyak

	T Á J É K O Z T A T Ó
	I. Személyi adatok
	Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.
	1) A havi jövedelem kiszámításakor
	- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló, munkáltató által kiállított igazolás, valamint a kérelem benyújtását megelőző havi folyószámla kivonat másolata,
	- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát igazoló okirat.
	Ügyfélfogadási idő:    Hétfő: 13.30 – 18.00    Szerda: 08.00 – 16.00      Péntek: 8.00 – 12.00

	Tudomásul veszem, hogy a jövedelemre vonatkozó nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján az önkormányzat az állami adóhatóság /APEH/ illetékes igazgatósága útján ellenőrizheti.
	Hozzájárulok, hogy a megállapított ellátást az önkormányzat közvetlen a beszedésre jogosult szolgáltató részére utalja át, és felhatalmazom az önkormányzatot, hogy a beszedésre jogosult szolgáltatóktól adatot kérjen.
	ÖSSZESEN
	VAGYONNYILATKOZAT
	A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona

	A. Ingatlanok
	B. Egyéb vagyontárgyak

	T Á J É K O Z T A T Ó
	Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége
	Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve,
	ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.
	1) A havi jövedelem kiszámításakor
	- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló, munkáltató által kiállított igazolás, valamint a kérelem benyújtását megelőző havi folyószámla kivonat másolata,
	- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a érelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát igazoló okirat.
	II. Az ápolt személyre vonatkozó adatok

	VAGYONNYILATKOZAT
	A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona

	A. Ingatlanok
	B. Egyéb vagyontárgyak

	A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 42. § (1)   bekezdése értelmében
	Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó ha:
	- keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja,
	- szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója,
	- rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységből adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válás esetén - folyósítanak, továbbá azt a saját jogú nyugdíjat, amelyet az ápolási díjban részesülő személy az Szt. 42. § (4) bekezdése alapján kap.
	Rendszeres pénzellátásnak minősül: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, 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 Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás.
	Fokozott ápolást igényel az a súlyosan fogyatékos személy, aki mások segítsége nélkül önállóan nem képes:
	a) étkezni, vagy
	b) tisztálkodni, vagy
	c) öltözködni, vagy
	d) illemhelyet használni, vagy
	e) lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni,
	A kérelem 2. c) pontját abban az esetben kell kitölteni, ha az ápolt személy közoktatási intézmény tanulója, óvodai nevelésben részesül, nappali szociális intézményi ellátásban részesül vagy felsőoktatási intézmény hallgatója. Az erről szóló igazolást a kérelemhez csatolni kell.
	A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a háziorvos igazolását.
	1) Igazolás és szakvélemény az ápolási díj megállapításához, kötelező felülvizsgálatához
	2.) Tartós beteg ápolása esetén: Háziorvos igazolása, mely szerint az ápoló a szükséges ápolási tevékenység ellátására alkalmas
	3) A havi jövedelem kiszámításakor
	- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló, munkáltató által kiállított igazolás, valamint a kérelem benyújtását megelőző havi folyószámla kivonat másolata,
	- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát igazoló okirat.
	Ügyfélfogadási idő:    Hétfő: 13.30 – 18.00    Szerda: 08.00 – 16.00      Péntek: 8.00 – 12.00

	Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
	 - életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
	 -  a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
	Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján – ellenőrizheti.
	Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
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