
 

 

Kivonat 

 

Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-én megtartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2016.(IV.04.) 

önkormányzati rendelete 

 

Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 

32. § (1) és (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésének g) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 14/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklet 

I/1/e. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Intézményfelügyeleti, Szociális, 

Közművelődési és Sport Bizottság, az SZMSZ 1. melléklete III/1/a. pontjában biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság, véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(3) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára az e rendeletben meghatározott feltételek szerint az 

alábbi települési támogatás állapítható meg: 

a) lakhatási támogatás, 

b) gyógyszertámogatás, 

c) temetési támogatás, 

d) iskolakezdési támogatás, 

e) rendkívüli települési támogatás, 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás térítési díj támogatás, 

g) adósságrendezési támogatás. 

 

2. § 

 

A Rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(5) A lakhatási támogatás, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás térítési díj támogatás és az 

adósságrendezési támogatás kizárólag természetben, a temetési támogatás, gyógyszertámogatás és az 

iskolakezdési támogatás kizárólag pénzbeli formában, a rendkívüli települési támogatás pénzbeli és 

természetbeni formában is nyújtható 

 

3. § 

 

A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 



 

 

(4) A kérelmezőt a lakhatási támogatás, a gyógyszertámogatás, a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátás térítési díj támogatás és adósságrendezési támogatás a kérelem benyújtását követő hónap első 

napjától illeti meg. 

 

4. § 

 

A Rendelet 5. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(11) A lakhatási 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 2500 forint és legfeljebb 6000 forint azzal, hogy a támogatás összegét 100 

forintra kerekítve kell meghatározni. 

 

5. § 

 

A Rendelet 7. §-a a következő bekezdéssel egészül ki: 

 

(3a) A Gyógyszertámogatás iránti kérelemhez csatolni kell a közgyógyellátásra való jogosultság 

megállapítására illetve elutasítására vonatkozó határozat másolatát. 

 

6. § 

 

A Rendelet a következő 12/A. §-al egészül ki: 

 

12/A. § 

 

(1) A polgármester a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó, szociálisan rászorult 

személy részére adósságrendezési támogatást állapít meg.  

 

(2) Az adósságrendezési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 9. melléklet szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani. 

 

7. § 

 

A Rendelet a következő 12/B. §-al egészül ki: 

 

12/B. § 

 

(1) Adósságrendezési támogatásra jogosult az a személy vagy háztartás akinek: 

a) az adóssága együttesen meghaladja az 50.000.-Ft-ot, de nem haladja meg a 300.000.-Ft-ot, és 

b) az adósságrendezési támogatásba bevont adósságtípusok valamelyikénél fennálló tartozása hat havi, 

vagy a közüzemi díjtartozás miatt a szolgáltatást kikapcsolták, és 

c) háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg és 

d) vállalja az adósság és az adósságrendezési támogatás különbözetének (a továbbiakban: önrész) 

megfizetését a szolgáltatónak, és 



 

 

e) az elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik, amely 

ea) 1-2 fő esetén legfeljebb 2 és fél lakószobát, 

eb) 3 fő esetén legfeljebb 3 lakószobát, 

ec) 4 fő esetén legfeljebb 3 és fél lakószobát, 

ed) minden további személy esetén fél lakószobával növelt területet,  

ee) 3 vagy több gyermeket nevelő család esetében minden egyes további főnél 1 lakószobával növelt 

területet, 

nem haladhatja meg és 
f) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és 

g) életvitelszerűen az adóssággal terhelt ingatlanban él, és 

h) a hitelező közüzemi szolgáltató az adóst részletfizetési kedvezményben nem részesíti. 

 

(2) Adósságcsökkentési támogatásba bevont adósságtípusok: 

a) áramdíjtartozás, 

b) vezetékes gázdíj tartozás 

c) víz- és csatornahasználati díjtartozás, 

d) szemétszállítási díjtartozás. 

 

(3) Az adósságrendezésbe bevonható adósság legmagasabb összege 300.000.- forint. 

 

(4) Az adósságrendezési támogatás összege megegyezik az adósság – egy összegben illetve részletekben 

történő fizetés esetén a havi részlet - 50 %-val. 

 

(5) Az adós az önrészt a nyilatkozatától függően egy összegben vagy részletekben havonta, de legfeljebb 

12 hónap alatt köteles megfizetni a követelés jogosultjának. Amennyiben az adós a fizetési 

kötelezettségének rajta kívül álló okból átmenetileg nem tud eleget tenni, de reális esély van arra, hogy az 

adósságkezelés a módosított feltételekkel eredményes lesz kérelmére a részletfizetés egy alkalommal 

további 6 hónappal meghosszabbítható. 

 

(6) Az adósságrendezési támogatásban részesülő személy vagy háztartásának tagja az adósságcsökkentési 

vagy adósságrendezési támogatás lezárását követően adósságrendezési támogatásra ismételten csak előre 

fizetős mérőóra felszerelésének igazolását követően jogosult. 

 

(7) Az adósságrendezési támogatás folyósításának időtartama megegyezik az adós által történő önrész 

megfizetésének időtartamával. Egy összegben megállapított adósságrendezési támogatás önrészét a 

megállapító határozat közlését követő két hónapos jogvesztő határidőn belül kell befizetni. 

 

8. § 

 

A Rendelet a következő 12/C. §-al egészül ki: 

 

12/C. § 

 

(1) Az adós köteles 

a) az adósságrendezési támogatás időtartama alatt együttműködni a Hivatal Hatósági Irodájával, 

b) az adósságrendezési támogatás időtartama alatt a körülményeiben bekövetkezett minden olyan 

változást 8 napon belül bejelenteni, amely fizetési képességét, készségét érinti, 

c) a részére előírt önrész egy összegű vagy részteljesítések megfizetését igazoló dokumentum másolatát 3 

napon belül bemutatni a Hivatal Pénzügyi Irodájának. 

 

 



 

 

9. § 

 

A Rendelet a következő 12/D. §-al egészül ki: 

 

12/D. § 

 

(1) Az adósságrendezési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: 

a) a háztartás tagjainak jövedelem igazolását, vagy jövedelmére vonatkozó nyilatkozatát, 

b) a fogyasztói adatokról tett nyilatkozatot, 

c) az adóssággal terhelt lakás alapterületét, a használat jogcímét igazoló okirat másolatát, 

d) a hitelező közüzemi szolgáltató részletfizetés iránti kérelmét elutasító vagy ezt megszüntető 

dokumentum másolatát, 

e) a közüzemi szolgáltató által 30 napnál nem régebben kiállított hátralék igazolást az adósság összegéről 

és keletkezésének időszakáról illetve a közszolgáltatás kikapcsolásának tényéről szóló dokumentumot. 

 

(2) Az éves elszámoló számla meg nem fizetéséből származó hátralék 12 havi elmaradásnak minősül. 

 

(3) Ha az adós az önrész megfizetését egy összegben illetve részletekben vállalta, úgy a megállapított 

adósságrendezési támogatás - az önrész befizetéséről szóló igazolás adós által történő becsatolását követő 

15 napon belül - átutalásra kerül a követelés jogosultjának. 

 

10. § 

 

A Rendelet a következő 12/E. §-al egészül ki: 

 

12/E. § 

 

(1) Amennyiben az adós a vállalt hátralék önrészének vagy az aktuális lakásfenntartási kiadásokkal 

kapcsolatos 3 havi fizetési kötelezettségének nem tesz eleget az adósságrendezési támogatást a 

megállapítás napjával kell megszüntetni. 

 

(2) Ha az adós a tartozását az adósságrendezés időszaka alatt bármikor egy összegben megfizeti, a még 

fennálló támogatás kifizetését követően a hónap utolsó napjával - valamennyi szolgáltató felé 

megállapított – az adósságrendezési támogatás megszűnik. 

 

(3) Ha az adósságrendezési támogatásban részesülő személy meghal, vagy lakcíme a támogatás 

folyósításának időtartama alatt az illetékességet érintően megváltozik, a változás, vagy a haláleset 

hónapjára járó támogatás teljes összegben folyósításra kerül, de a támogatás további folyósítását meg kell 

szüntetni. 

 

(4) Az adósságrendezési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 

lakásban élő személyek számától. 

 

(5) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja ugyanazon lakcímre 

a) az adósságrendezési támogatás lezárásától, vagy a (2) bekezdés szerinti megszűnésétől számított 24 

hónapon belül, 

b) az adósságrendezési támogatás (1) bekezdés szerinti megszüntetésétől számított 48 hónapon belül 

nem részesülhet adósságrendezési támogatásban. 

 

 

 



 

 

11. § 

 

A Rendelet a következő 13/A. §-al egészül ki: 

 

13/A. § 

 

E rendelet alkalmazásában  

1. adós: az a lakás használatára jogosult személy, aki a lakást életvitelszerűen használja, és 

akinek a kérelem benyújtását megelőzően a rendeletben foglaltak szerinti adóssága áll 

fenn; 

2. adósság: a kérelem benyújtásakor igazoltan fennálló, a rendelet szerint az 

adósságrendezési támogatásba bevonható hátraléknak a hitelezők által nyújtott 

kedvezményekkel illetve a ki- és visszakapcsolási díjjal csökkentett összege;  

3. hátralék: a hitelezők felé az esedékességkor és azt követően sem teljesített fizetési 

kötelezettség; 

4. hitelező: a közüzemi szolgáltató vagy az önkormányzati tulajdonú bérlakás kezelője, 

amely felé az adósnak tartozása van, 

5. fél lakószoba: a hasznos alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja, de nem haladja meg a 

12 négyzetmétert, 

6. lakószoba: a hasznos alapterülete meghaladja a 12 négyzetmétert, de – a meglévő kialakult 

állapotot figyelmen kívül hagyva – legfeljebb a 30 négyzetméter. Az ennél nagyobb 

helyiséget és az osztatlan közös térben elhelyezkedő nappalit, étkezőt és konyhát 2 

lakószobaként kell figyelembe venni. 

 

12. § 

 

A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép, a Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 

2. melléklete lép. 

 

13. § 

 

A Rendelet e rendelet 3. melléklete szerinti 9. melléklettel egészül ki. 

 

 

14. § 

 

Ez a rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

  



 

 

1. melléklet az 5/2016. (IV.04.) Önkormányzati Rendelethez 

KÉRELEM  

LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 

I. Személyi adatok 

A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

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

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

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

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

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

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:      _   _   _      _   _   _      _   _   _ 

Családi állapota:  hajadon / nőtlen;  házas és házastársával együtt él,  házas és 

házastársával külön él,  elvált,  özvegy, élettárssal él,  egyedül él  (a megfelelő rész 

aláhúzandó) 

Kérelmező családi körülményei:   egyedül élő    nem egyedül élő  (a megfelelő rész 

aláhúzandó) 

Állampolgársága: .................................................................................................................. 

Telefonszám (kötelező megadni előre fizető mérőóra esetén): ............................................. 

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

 

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 

            .      szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 

                   EU kék kártyával rendelkező, vagy 

                   bevándorolt/letelepedett, vagy 

                   menekült/oltalmazott/hontalan. 

 

II. A kérelmező háztartásában élők száma, adatai: 

 

 

A B C D 

Név 

(születési név) 

Születési helye, 

ideje 

(év, hó, nap) 

Anyja neve 
Társadalombiztosítási 

Azonosító Jele (TAJ) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 



 

 

Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban 

feltüntetett tagjai között van olyan személy: 

a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt 

magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek 

száma ............ fő, 

b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma 

.......... fő, 

c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... 

fő. 

 

III. Jövedelmi adatok 

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

forintban: 

 A. B. C. 

A jövedelem típusa Kérelmező 
A kérelmezővel közös háztartásban élő további 

személyek 

1

. 

Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási 

jogviszonyból származó 

ebből: 

közfoglalkoztatásból 

származó 

      

      

2

. 

Társas és egyéni 

vállalkozásból, 

őstermelői, illetve 

szellemi és más önálló 

tevékenységből 

származó 

      

3

. 

Táppénz, 

gyermekgondozási 

támogatások 

      

4

. 

Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

      

5

. 

Önkormányzat és 

munkaügyi szervek által 

folyósított ellátások 

      

6

. 

Egyéb jövedelem       

7

. 

Összes jövedelem       

A háztartás összjövedelme (ügyintéző tölti ki): …………………….Ft/hó 



 

 

IV. Lakásviszonyok 

1. A támogatással érintett lakás nagysága: …………..m2 

 

2. A lakásban  tartózkodás jogcíme: tulajdonos – haszonélvező - főbérlő – albérlő -  

családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó  * A megfelelő rész aláhúzandó 

 

 

V. Nyilatkozatok 

1. A kérelemmel érintett lakásba előrefizetős gáz-vagy áramszolgáltatást mérő készülék  

működik - nem működik * (a megfelelő rész aláhúzandó) 

Amennyiben igen, kérjük nevezze meg a szolgáltatót: ……………………………………… 

{Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakhatási támogatást részben vagy egészben a 

készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a 

készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is [a Rendelet 5. § (3) 

bekezdése]} 

 

2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok): 

villanyáram-, víz és csatorna-, gáz-, szemétszállítás díj * (a megfelelő rész aláhúzandó), 

 

3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

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

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, 

c) havonta kiskorú gyermekem(im) után a bíróság által megállapított/másik szülővel történő 

megegyezés után ………………………. Forint összegben tartásdíjat kapok, 

d) havonta a nem velem élő kiskorú gyermekem(im) után ………………….. Forint összegű 

tartásdíjat fizetek / nem fizetek.  

e) 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 – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – 

ellenőrizheti, 

f) hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához, 

g) az eljárás megindításáról értesítést nem kérek, továbbá kijelentem, hogy a lakhatási támogatás 

megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról 

lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) 

 

4. Szociálisan rászoruló személyként kérem a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő 

felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása* iránti igazolás kiállítását az alábbiak 

szerint: 

a) villamos-energia szolgáltató (EON Zrt.), 

b) földgáz szolgáltató (TIGÁZ Zrt.), 

c) víziközmű szolgáltató (TRV Zrt.) részére. * (a megfelelő rész aláhúzandó) 

Amennyiben a kérelmező személye nem azonos a fogyasztó személyével akkor kérem nevezze meg, 

hogy mely vele egy háztartásban élő személyre (fogyasztó/szerződő neve, születési helye és ideje, anyja 

neve, lakcíme) tekintettel kéri a védendő fogyasztó igazolás kiállítását a fenti szolgáltatók közül: 



 

 

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

 

 

Kelt: Fehérgyarmat, ................................................ 

 

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

kérelmező aláírása 

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

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is 

rendelkezik. 

 

V. A kérelem IV.1. pontjához a lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazolni kell (akár 

korábban kiállított) tulajdoni lap, tervrajz, használatbavételi engedély másolattal, ezek 

hiányában az alábbi kimutatás kitöltésével: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: Fehérgyarmat, ................................................ 

 

 

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

kérelmező aláírása 

 

Kimutatás lakásnagyságról

Ingatlan címe

A lakás összterülete (m2)

1. szoba területe

2. szoba területe

3. szoba területe

4. szoba területe

5. szoba területe

Konyha területe

Kamra területe

Fürdőszoba területe

WC területe

Előszoba területe

Egyéb helyiség



 

 

VI. Vagyonnyilatkozat 

1. A kérelmező személyes adatai 

Neve:   ………………………………………………………………………………… 

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

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

Születési hely, év, hó, nap:  ………………………………………………………….. 

Lakóhely:  …………………………………………………………………………… 

Tartózkodási hely:  ……………………………………………………………………. 

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

2. A kérelmező és a háztartás valamennyi tagjának 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. 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 

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

4. 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 

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

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

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: 

................................ típus ..................... rendszám 

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

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

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a 

nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 

felhasználásához, kezeléséhez. 

Kelt: Fehérgyarmat, ................................................ 

 

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

 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 

Magyarország 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. 



 

 

2. melléklet az 5/2016. (IV.04.) Önkormányzati Rendelethez 

KÉRELEM 

GYÓGYSZERTÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 

 

I. A kérelmező (szülő, törvényes képviselő/családba fogadó gyám/ nagykorú tanuló) személyi 

adatai: 

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

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

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

Születési hely, év, hó, nap: ......................................................................................................... 

Lakóhely: ................................................................................................................................... 

Tartózkodási hely: ..................................................................................................................... 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..................................................................................... 

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

Családi állapota:  hajadon / nőtlen;  házas és házastársával együtt él,  házas és 

házastársával külön él,  elvált,  özvegy, élettárssal él,  egyedül él  (a megfelelő rész 

aláhúzandó) 

Kérelmező családi körülményei:   egyedül élő     nem egyedül élő  (a megfelelő rész 

aláhúzandó) 

 

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 

      szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 

          .      EU kék kártyával rendelkező, vagy 

          .      bevándorolt/letelepedett, vagy 

                 menekült/oltalmazott/hontalan. 

 

II. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai 

II/1 táblázat: 

  Neve és 

születési 

neve 

Születési 

helye, 

ideje 

Anyja 

neve 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ) 

1. Házastársa, 

élettársa 
      - -  

2. Egyéb 

rokon (akinek 

eltartásáról 

gondoskodik) 

      

- -  

3. Gyermekei       - -  

        - -  

        - -  

        - -  



 

 

        - -  

 

 

 

II/B táblázat: (a II/B táblázatot kell kitölteni, ha a jogosultság megállapítását nagykorú 

gyermek, saját jogán kérelmezi!) 

 Neve és 

születési 

neve 

Születési 

helye, ideje 

Anyja 

neve 

Társadalombiztosítási Azonosító 

Jele (TAJ) 

1. Szülő       - -  

2. Szülő 

házastársa/élett

ársa 

      - -  

3. Kérelmező 

testvérei 

      
- -  

       - -  

       - -  

       - -  

       - -  

Megjegyzés: 

1. A II/A táblázat 2. pontjában a táblázat 1. és 3. pontjába nem tartozó, a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Negyedik Könyve alapján a szülő vagy 

házastársa által eltartott rokont kell feltüntetni. 

2. A I/IA és II/B táblázat 3. pontjában 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 tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket kell 

feltüntetni. Gyermekeken a kérelmező szülő vér szerinti, örökbe fogadott, valamint a 

házastárs és az élettárs gyermekeit egyaránt érteni kell. 

A gyám és a gyámság alá helyezett gyermek, gyermekek közti rokonsági fok: ……………… 

A gyámrendelés oka: ………………………………………………………………………… 

A gyámrendelő hatóság megnevezése és a gyámrendelő határozat iktatószáma: …………….. 



 

 

III. Jövedelmi adatok 

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók havi jövedelme forintban: 

 A. B. C. 

A jövedelem típusa 
Kérelme

ző 
A kérelmezővel családjában élő további személyek 

1

. 

Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási 

jogviszonyból származó 

ebből: 

közfoglalkoztatásból 

származó 

      

      

2

. 

Társas és egyéni 

vállalkozásból, 

őstermelői, illetve 

szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

      

3

. 

Táppénz, 

gyermekgondozási 

támogatások 

      

4

. 

Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

      

5

. 

Önkormányzat és 

munkaügyi szervek által 

folyósított ellátások 

      

6

. 

Egyéb jövedelem       

7

. 

Összes jövedelem       

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

 

4. Nyilatkozatok 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

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

b) havonta kiskorú gyermekem(im) után a bíróság által megállapított/másik szülővel történő 

megegyezés után ………………………. Forint összegben tartásdíjat kapok, 

c) havonta a nem velem élő kiskorú gyermekem(im) után ………………….. Forint összegű tartásdíjat 

fizetek / nem fizetek.  

d) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, 

e) tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört 

gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

adóigazgatósága, valamint az illetékes Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve útján – 

ellenőrizheti, 

f) az eljárás megindításáról értesítést nem kérek, továbbá kijelentem, hogy a gyógyszertámogatás 



 

 

megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról 

lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) 

g) hozzájárulok a háziorvosi igazolásban feltüntetett adatok szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 
Kelt: Fehérgyarmat, ............................................................................. 

 

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

  kérelmező aláírása kérelmező házastársának/élettársának 

    aláírása 

Vagyonnyilatkozat 

I. A kérelmező személyes adatai 

Neve:   ………………………………………………………………………………………… 

Születési neve:   ……………………………………………………………………………… 

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

Születési hely, év, hó, nap:  ………………………………………………………………… 

Lakóhely:  …………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási hely:  ………………………………………………………………………… 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………………………………………… 

II. A kérelmező és a háztartás valamennyi tagjának 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. 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 

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

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

............................................. város/község ………............................... út/utca .................... hsz. 



 

 

alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

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

 

 

II. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű: 

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

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

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

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus 

..................... rendszám 

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

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

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban 

szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

Kelt: Fehérgyarmat, .......... év .............................. hó ............ nap 

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

 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 Magyarország 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. 



 

 

3. melléklet az 5/2016. (IV.04.) Önkormányzati Rendelethez 

KÉRELEM  

ADÓSSÁGRENDEZÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 

I. Személyi adatok 

A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

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

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

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

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

Lakóhelye: ………………………………………………………………………………… 

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:      _   _   _      _   _   _      _   _   _ 

Családi állapota:  hajadon / nőtlen;  házas és házastársával együtt él,  házas és 

házastársával külön él,  elvált,  özvegy, élettárssal él,  egyedül él  (a megfelelő rész 

aláhúzandó) 

Kérelmező családi körülményei:   egyedül élő    nem egyedül élő  (a megfelelő rész 

aláhúzandó) 

Állampolgársága: .................................................................................................................. 

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

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

 

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 

            .      szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 

                   EU kék kártyával rendelkező, vagy 

                   bevándorolt/letelepedett, vagy 

                   menekült/oltalmazott/hontalan. 

 

II. A kérelmező háztartásában élők száma, adatai: 

 

A B C D 

Név 

(születési név) 

Születési helye, 

ideje 

(év, hó, nap) 

Anyja neve 
Társadalombiztosítási 

Azonosító Jele (TAJ) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.     

6.     

7.       



 

 

III. Jövedelmi adatok 

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

forintban: 

 A. B. C. 

A jövedelem típusa 
Kérelmez

ő 
A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek 

1

. 

Munkaviszonyból és 

más foglalkoztatási 

jogviszonyból 

származó 

ebből: 

közfoglalkoztatásból 

származó 

      

      

2

. 

Társas és egyéni 

vállalkozásból, 

őstermelői, illetve 

szellemi és más 

önálló 

tevékenységből 

származó 

      

3

. 

Táppénz, 

gyermekgondozási 

támogatások 

      

4

. 

Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű 

rendszeres szociális 

ellátások 

      

5

. 

Önkormányzat és 

munkaügyi szervek 

által folyósított 

ellátások 

      

6

. 

Egyéb jövedelem       

7

. 

Összes jövedelem       

 

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

 

IV. Lakásviszonyok 

1. A támogatással érintett lakás nagysága: …………..m2  lakószoba száma:………………. db 

 



 

 

2. A lakásban  tartózkodás jogcíme: tulajdonos – haszonélvező - főbérlő – albérlő -  

családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó  * A megfelelő rész aláhúzandó 

 

 

V. Lakhatáshoz kapcsolódó kiadások 

Lakhatással kapcsolatos kiadás megnevezése összege 

Önkormányzati lakásbérleti díja  

Vízdíj  

Fűtés  

Áram  

Gáz  

Lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete  

Közös költség  

Kommunális adó  

Lakásbiztosítás  

Hulladékszállítási díj  

TV antenna + internet  

Telefon  

ÖSSZESEN:  

Gyerektartás  

Oktatási költségek, térítési díj  

Élelem  

Tisztítószer  

Tisztálkodás, kozmetikum  

Ruházkodás  

Gyógyszer, gyógyászati eszköz  

Bérlet  

Adók (gépjármű adó stb.)  

Élvezeti cikkek  

Egyéb hiteltörlesztés  

Egész összesen:  

 

 

VI. Együttműködési nyilatkozatok 
 

Amennyiben az adós nem rendelkezik előre fizetős mérőkészülékkel vállalja, hogy legalább 1 

éves időtartamban az adósságrendezési időszakban rendeltetésszerűen használni fogja.  * A 

megfelelő rész aláhúzandó 
 

Igen Nem 
 

Alulírott vállalom az adósság és az önkormányzat által megállapított adósságrendezési 

támogatás 50 %-os önrészének megfizetését 

□  egy összegben 

□  havi részletekben, egymást követő …………………… hónapon belül vállalom 



 

 

megfizetni. (maximum 12 egymást követő hónap, mely kérelemre egy alkalommal  

további 6 hónappal meghosszabbítható) 
 

 

VII. Adósságrendezéssel érintett hátralékadatok 

 
 

Áramdíj 

tartozás 

Vezetékes 

gázdíj 

tartozás 

Víz-és csatorna 

használati díj 

tartozás 

Szemét-

szállítási 

díjtartozás 

Szolgáltató 

megnevezése 

    

Összege     

Ki- és visszakapcsolási 

díj 

    

Keletkezés időszaka     

Kötött-e részletfizetési 

megállapodást? 

(igen/nem) 

    

Szolgáltató által 

alkalmazott szankciók 

(kikapcsolás, bírósági 

felszólítás, végrehajtás) 

    

Milyen időtartam alatt 

fizeti vissza? 

(hónapok száma) 

    

Milyen összeget tud 

önrészként befizetni? 

    

Előre fizetős 

mérőkészülékkel 

rendelkezik-e? 

(igen/nem) 

    

Részesült-e már 

adósságcsökkentési 

vagy adósságrendezési 

támogatásban? 

(igen/nem) 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

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

aláhúzandó), 

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, 

c) havonta kiskorú gyermekem(im) után a bíróság által megállapított/másik szülővel történő 

megegyezés után ………………………. Forint összegben tartásdíjat kapok, 

d) havonta a nem velem élő kiskorú gyermekem(im) után ………………….. Forint összegű 

tartásdíjat fizetek / nem fizetek.  

e) 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 – a NAV hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti, 

f) hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához, 

g) az eljárás megindításáról értesítést nem kérek, továbbá kijelentem, hogy az 

adósságrendezési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó 

döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok, (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt 

áthúzással törölni!) 

 

 

 

Fehérgyarmat, 20___ év_________________hó _____nap 

 

 

 

 

 

_____________________________   ______________________________ 

     kérelmező házastársa/élettársa/                                            kérelmező aláírása 

     bejegyzett élettársa, a háztartás 

     nagykorú tagjainak aláírása        



 

 

Vagyonnyilatkozat 

I. A kérelmező személyes adatai 

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

Születési neve:   ……………………………………………………………………… 

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

Születési hely, év, hó, 

nap:  …………………………………………………………………………………… 

Lakóhely:  …………………………………………………………………………….. 

Tartózkodási 

hely  …………………………………………………………………………………. 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………………………… 

 

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakhatási támogatás 

esetén a háztartás valamennyi tagjának 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. 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 

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

 

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

……….. ............................................. város/község ………............................... 

út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a 

szerzés ideje: ................ év 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű: 

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

rendszám 

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

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

 

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: 

................................ típus ..................... rendszám 

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

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

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a 

nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 

felhasználásához, kezeléséhez. 

 

Kelt: Fehérgyarmat, ................................................ 

 

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

 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 

Magyarország 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. 

 

 

 

 

 

 

 

               /Dr. Péter Csaba s.k./           /dr. Kovács Attila s.k./ 

                     polgármester                         jegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteles: 

Fehérgyarmat 2016. március 31.  

 

 


