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Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2013. (X. 10.) 

önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő - testülete az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben 

biztosított feladatkörében eljárva, gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 18. § (b) pontjában, 29. §-ában, a 151. § (2a) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el.  

 

I. fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

A rendelet célja 

 

1. § 

 

A rendelet célja, hogy – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseivel összhangban – a helyi sajátosságokat 

figyelembe véve megállapítsa azt a feltételrendszert és azokat az eljárási szabályokat, amelyekkel 

Hajdúsámson Város Önkormányzata segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és 

érdekeinek érvényesítéséhez, gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetéséről, 

a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült 

fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.  

 

 

II. fejezet 

 

Pénzbeli és természetbeni ellátások 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 

2. § 

 

(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg azon gyermeket gondozó család 

részére, amely család létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.  

 

(2) Rendkívüli élethelyzet:  

a) a gyermek nyolc napot meghaladó időtartamú kórházi kezelésre szorul 

b) várandós anya válsághelyzete,  

c) ahol az egyik vagy mindkét szülő, elhalálozott és a gyermek ellátatlan maradt  

g) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való 

visszakerülésének elősegítése,  

 

(3) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó 

családban az egy főre jutó havi jövedelem nettó összege az öregségi nyugdíj mindenkori  

legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. A kérelmet az 1. melléklet tartalmazza. 
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(4) Nem állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha a vagyoni helyzet vizsgálata 

során az egy főre jutó vagyoni értékhatár külön-külön vagy együttesen meghaladja a gyvt-ben 

meghatározott értéket. 

 

(5) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, összege nem lehet kevesebb alkalmanként az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-ánál, illetve a öregségi nyugdíj legkisebb 

összegénél több nem lehet. 

 

Súlyos fogyatékos gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátás 

 

3. § 

 

(1) A Képviselő- testület pénzbeli és természetbeni ellátásban részesíti azt a súlyos fogyatékos 

gyermeket, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori 

legkisebb öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 200 %-át. A kérelmet a 2. melléklet 

tartalmazza.  

 

(2) A rendszeres pénzbeli ellátás összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 22 %-ával. 

 

Óvodáztatási támogatás 

 

4. § 

 

(1) Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntése alapján az óvodáztatási 

támogatás helyben biztosított formáját – az első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli 

támogatás helyett – a jegyző természetbeni támogatásként állapítja meg. 

 

(2) A természetbeni támogatás nyújtásában a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgáltatási Központ működik közre. A Szolgálat az általa vásárolt terméket átvételi 

elismervénnyel átadja a szülőnek a (2) bekezdésben jelzett időpontig, valamint a jegyző felé 

tételes elszámolást nyújt be. 

A természetbeni támogatás keretében elsősorban: 

- ruházati cikkek (rendszeres óvodába járáshoz és a benntartózkodáshoz szükséges 

mértékben) 

- tisztasági felszerelés 

- írószerek beszerzéséről kell gondoskodni. 

 

 

III. fejezet 

 
Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások 

 

5. § 

 
A képviselőtestület a következő személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat 

biztosítja: 

a.) gyermekjóléti szolgáltatás 

aa.)gyermekjóléti szolgálat  

b.) gyermekek napközbeni ellátása 

bb.)bölcsőde 
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Gyermekjóléti szolgáltatás 

 

6. § 

 

A képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatás feladat ellátásáról a Nyíradonyi Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ útján gondoskodik. 

 

Gyermekek napközbeni ellátása 

 

7. § 

 

(1) A képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátásán belül a bölcsődei ellátásról a 

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ útján gondoskodik. 

 

(2) A gyermekek napközbeni ellátása igénybevételére vonatkozó kérelmet az 

intézményvezetőnél kell benyújtani. A felvételről az intézményvezető dönt. 

 
Térítési díj 

 

8. § 

 

A gyermekek napközbeni ellátása keretében a bölcsődei az óvodai illetve az iskolai 

gyermekétkezésért térítési díjat kell fizetni, melyet a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 

Az egyházi fenntartású intézmény esetében az intézményi térítési díjat a fenntartó állapítja 

meg.  

 

 

IV. fejezet 

 

Pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai 

egyéb eljárási rendelkezések 

 

9. § 

 

(1) Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testülete az e rendeletben meghatározott 

pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos hatásköreinek gyakorlását 

Hajdúsámson Város Polgármesterére átruházza.  

 

(2) A pénzbeli és természetbeni ellátások iránti igények döntésre való előkészítését és a 

döntések végrehajtását a Polgármesteri Hivatal végzi. 

 

 

10. § 

 

(1) A Polgármesteri Hivatal ügyintézői – feladatkörükben – a szociális ellátásra való 

jogosultság elbírálása céljából az előkészítő eljárás keretében ellenőrzik a támogatást igénylő 

személyek jogosultsági feltételeinek meglétét. Az ellenőrzés során helyszíni ellenőrzést 

végezhetnek, amely tapasztalatait környezettanulmányban, (jegyzőkönyvben) rögzítik.  

 

(2) Amennyiben a Polgármesteri Hivatalnak a környezettanulmány lefolytatása során 

tudomására jut, vagy hivatalos tudomása van arról, hogy a kérelmező életkörülményei a 
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támogatás iránti kérelemhez csatolt jövedelemnyilatkozatban foglaltakkal ellentétes, a 

támogatás folyósítása ügyében hozott döntés meghozatalához a hivatal felhívatja a kérelmezőt 

az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit 

igazoló dokumentumok benyújtására.  

 

Ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-

át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembe vételével vélelmezhető.  

 

(3) Ha az (1) és (2) bekezdésben szabályozott ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a 

támogatást igénylő, illetőleg a támogatásban részesülő személy a támogatásra nem jogosult, 

az ellenőrzést végző köteles a támogatás elutasítására, csökkentésére, megvonására, 

visszatérítésére javaslatot tenni.  

 

(4) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a 

Polgármesteri Hivatal már bármely ügyben 6 hónapon belül vizsgálta, és nem feltételezhető 

azokban lényeges változás.  

 
(5) A hatáskör gyakorlója évente egy alkalommal a rendszeres támogatásra való jogosultság 

feltételeit felülvizsgáltatja. 

 

(6) Az e rendeletben meghatározott pénzbeli és természetben nyújtott támogatások 

megállapításáról, kifizetésének módjáról, összegének és formájának megváltoztatásáról, továbbá a 

támogatás megszüntetéséről az eljáró hatóság határozatban rendelkezik. A határozatban fel kell 

hívni a kérelmezőt, hogy az ellátásra való jogosultságot érintő lényeges körülmények 

megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az eljáró szervet. 

 

11. § 

 

(1) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítését a támogatást megállapító önkormányzati 

szerv rendeli el.  

 

(2) A megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét, valamint a kamat összegét 

méltányosságból elengedheti. A méltányosság gyakorlására akkor kerülhet sor, ha a kötelezett 

személynek tartós betegség, elemi kár, vagy haláleset miatt jövedelem kiesése következik be 

és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 80 %-át.  

 

(3) A megtérítésre méltányosságból részletfizetés engedélyezhető, ha a fizetésre kötelezett 

személynek tartós betegség következtében jövedelem kiesése következik be és családjában az 

egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 

%-át.  

 

(4) Amennyiben a hatáskör gyakorlója a kérelemnek helyt ad és az ügyben nincs ellenérdekű 

ügyfél, egyszerűsített határozat hozható.  

 

(5) A pénzbeli ellátások és természetben nyújtott ellátások megállapítása iránt indult 

ügyekben újrafelvételi kérelem nem nyújtható be.  

 

(6) A pénzbeli ellátások és természetben nyújtott ellátások megállapítása iránt indult 

ügyekben a határozat méltányosságból való módosításának vagy visszavonásának nincs helye.  
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(7) A hatáskör gyakorlója évente egy alkalommal a rendszeres támogatásra való jogosultság 

feltételeit felülvizsgáltatja. 

 

(8) Az e rendeletben meghatározott pénzbeli és természetben nyújtott támogatások 

megállapításáról, kifizetésének módjáról, összegének és formájának megváltoztatásáról, továbbá a 

támogatás megszüntetéséről az eljáró hatóság határozatban rendelkezik. A határozatban fel kell 

hívni a kérelmezőt, hogy az ellátásra való jogosultságot érintő lényeges körülmények 

megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az eljáró szervet. 

 

12. § 

 
Nyilvántartott adatok köre 

 

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatások elbírálásával kapcsolatos ügyekben az érintett 

állampolgároknak a személyes adataira vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség körében: 

- nyilatkozniuk kell személyi adataikról (név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, családi 

állapota), állampolgárságukról, 

- az általuk eltartott kiskorú gyermekek, illetve fiatal felnőttek személyi adatairól,  

- ha jövedelemigazolással nem rendelkezik, jövedelmi viszonyairól,  

- hozzá kell járulniuk, hogy a polgármesteri hivatal gyermekvédelmi támogatásokkal foglalkozó 

ügyintézője személyi adataikat a személyi adat és lakcím nyilvántartótól megkérhesse, s azt 

jogosultságuk megállapítása céljából kezelje, 

- és az adatok valódiságát ellenőrizhesse. 

 

 

V. fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

13. § 

 
(1) Ez a rendelet 2013. október 14. napján lép hatályba. 

 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Hajdúsámson Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2004. (XII. 20.), 3/2005. (I. 31.), 

24/2005. (IX. 30.), 1/2006. (I. 27.), 25/2006. (VIII. 04.), 4/2007. (II. 2.), 1/2008. (I. 30.), 2/2008.(II. 

22.), 9/2008.(IV. 30.), 35/2008.(XII. 17.), 6/2009.(III. 27.), 33/2010.(XII. 20.), 1/2012.(I. 26.), 

24/2013.(VIII. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelete. 

 

Hajdúsámson, 2013. október 10. 

 

 

 

   Bagolyné Szűcs Mariann   Hamza Gábor 

       jegyző     polgármester 
 

E rendeletet a mai napon kihirdettem: 

Hajdúsámson, 2013. október 10. 

  

 

Bagolyné Szűcs Mariann 

   jegyző 
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1 számú melléklet 

 

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 

4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. 

52/590-590 

 

Kérelem rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításához 

A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

Neve:..................................................................................................................................................................... 

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

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

Születés helye, ideje: ................................................................................................................................................. 

Lakóhely:……..irányítószám........................................................................................település 

....................................utca/út/tér.............. házszám ........... épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó 

Tartózkodásihely: ……. irányítószám ........................................................................település 

...................................utca/út/tér .............. házszám .......... épület/lépcsőház .............. emelet, ajtó 

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási 

helyet kell feltüntetni) 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ……………………………………………………………………… 

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

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

 

2. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: 

…………… fő 

3. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem 

számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók (gondozó család) adatai: 

 Név Születési hely, idő Anyja neve Taj szám 

1. házastársa, élettársa     

2. egyéb rokon (akinek eltartásáról 

gondoskodik) 

    

3. gyermekei     
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(Megjegyzés: 

- A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, gyermeket, a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, 

nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató gyermeket; a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, 

felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket; továbbá korhatárra a tekintet nélkül a 

tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket kell feltüntetni.) 

 

 

 

B) Jövedelmi adatok 

A jövedelmek típusai 

A 

kérelmező  

jövedelme 

A 

kérelmezővel 

közös 

háztartásban 

élő 

házastárs 

(élettárs) 

jövedelme 

A kérelmezővel közös 

háztartásban élő egyéb 

rokon  

jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb 

jogviszonyból származó jövedelem és táppénz       

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó jövedelem 
      

3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 

(például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 

      

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások 

(különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, 

gyermektartásdíj, árvaellátás) 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátások 
      

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból 

származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 
      

7. A család összes nettó jövedelme        

8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett 

tartásdíj összege) 
      

 

 Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!):………………………..Ft/hó 

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6.pontjában, feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve 

2013.július 1-jétől a családi pótlék és a GYES igazolást, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági támogatás 

( FOT) igazolását.  

 

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. 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 
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3. 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 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:………………………… ........................... címe: 

.......................................... város/község .................................................................. út/utca .. .................. hsz. alapterülete: 

.............................. m2tulajdoni hányad: .................................., a szerzés ideje: ............................ év 

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

II. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű:  

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

a szerzés ideje,valamint a gyártás éve……………………………………............................................................... 

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

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vizi-vagy egyéb ármű………………………............................... típus 

.................. rendszám 

a szerzés ideje:, valamint a gyártás éve……………………………………...............................................................  

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

 

Összes vagyontárgy 

(ügyintéző tölti ki) 

6. A gondozó család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.) :………………Ft Egy főre jutó forgalmi 

érték:…………………… 

Megjegyzés: 

Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a 

vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. 

Ingatlan becsült forgalmi értékben az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 

Gépjármű, termelő és munkaeszköz becsült forgalmi értékként a jármű,illetve a termelő- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értékek kell 

feltüntetni.  

Indoklás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben 

kell megtenni, ha bejelentett lakó és tartózkodási hellyel is rendelkezik), 

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 131. § (5) bekezdése alapján a 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. 

 

Kelt:…………………………………………. 

………………………………………                                                                              ………………………                                                                            

a rendszeres kedvezményt igénylő                                                                                          gyám aláírása 

vagy törvényes képviselőjének aláírása 
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2 számú melléklet 

 

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 

4251 Hajdúsámson,Szabadság tér 5. 

52/590-590 

 

Kérelem súlyos fogyatékos gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának megállapításához 

A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

Neve:..................................................................................................................................................................... 

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

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

Születés helye, ideje: ................................................................................................................................................. 

Lakóhely:……..irányítószám........................................................................................település 

....................................utca/út/tér.............. házszám ........... épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó 

Tartózkodásihely: ……. irányítószám ........................................................................település 

...................................utca/út/tér .............. házszám .......... épület/lépcsőház .............. emelet, ajtó 

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási 

helyet kell feltüntetni) 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ……………………………………………………………………… 

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

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

 

2. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: 

…………… fő 

3. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem 

számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók (gondozó család) adatai: 

 Név Születési hely, idő Anyja neve Taj szám 

1. házastársa, élettársa     

2. egyéb rokon (akinek eltartásáról 

gondoskodik) 

    

3. gyermekei     
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(Megjegyzés: 

- A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, gyermeket, a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, 

nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató gyermeket; a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, 

felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket; továbbá korhatárra a tekintet nélkül a 

tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket kell feltüntetni.) 

 

B) Jövedelmi adatok 

A jövedelmek típusai 

A 

kérelmező  

jövedelme 

A 

kérelmezővel 

közös 

háztartásban 

élő 

házastárs 

(élettárs) 

jövedelme 

A kérelmezővel közös 

háztartásban élő egyéb 

rokon  

jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb 

jogviszonyból származó jövedelem és táppénz       

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó jövedelem 
      

3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 

(például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 

      

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások 

(különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, 

gyermektartásdíj, árvaellátás) 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátások 
      

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból 

származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 
      

7. A család összes nettó jövedelme        

8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett 

tartásdíj összege) 
      

 

 Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!):………………………..Ft/hó 

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6.pontjában, feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve 

2013.július 1-jétől a családi pótlék és a GYES igazolást, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági támogatás 

( FOT) igazolását.  

 

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. 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 

3. 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 
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Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:………………………… ........................... címe: 

.......................................... város/község .................................................................. út/utca ................... . hsz. alapterülete: 

.............................. m2tulajdoni hányad: .................................., a szerzés ideje: ...... ...................... év 

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

II. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű:  

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

a szerzés ideje,valamint a gyártás éve……………………………………............................................................... 

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

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vizi-vagy egyéb ármű………………………............................... típus 

.................. rendszám 

a szerzés ideje:, valamint a gyártás éve……………………………………...............................................................  

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

 

Összes vagyontárgy 

(ügyintéző tölti ki) 

6. A gondozó család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.) :………………Ft Egy főre jutó forgalmi 

érték:…………………… 

Megjegyzés: 

Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a 

vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. 

Ingatlan becsült forgalmi értékben az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 

Gépjármű, termelő és munkaeszköz becsült forgalmi értékként a jármű,illetve a termelő- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értékek kell 

feltüntetni.  

Indoklás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben 

kell megtenni, ha bejelentett lakó és tartózkodási hellyel is rendelkezik), 

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 131. § (5) bekezdése alapján a 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. 

 

Kelt:…………………………………………. 

………………………………………                                                                              ………………………                                                                            

a rendszeres kedvezményt igénylő                                                                                          gyám aláírása 

vagy törvényes képviselőjének aláírása 
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3. számú melléklet 

 

 

Intézményi térítési díjak: 

 

 

Bölcsőde: 

- gyermekétkeztetésre vonatkozóan                                                280.-Ft/fő/nap 

 

Óvoda:                                                                                                       280.-Ft/fő/nap 

 

Állami általános iskola: 

- napközi                                                                                          426.-Ft/fő/nap 

- menza                                                                                            278.-Ft/fő/nap 

 

Állami általános iskola(speciális diéta igénylése esetén): 

- napközi                                                                                         561.-Ft/fő/nap 

- menza                                                                                           368.-Ft/fő/nap 

 

 

 








