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Tisztelt Közgyűlés! 

A hazai szociális segélyezés rendszerében 2014-től jelentős mértékű változások következtek be, ennek nyomán 2015. 
március 01-től átalakított szociális támogatási struktúrán belül az állam és a települési önkormányzatok szociális 
ellátásokkal kapcsolatos feladatai elváltak. Ezek közül legjelentősebb a jövedelempótló és a kiadáskompenzáló 
támogatások szétválasztása. A jövedelempótló támogatások az állami rendszer részévé váltak, a kiadáskompenzáló 
támogatások a települési önkormányzatok felelősségi körében maradtak. 

A jogszabályi változás lehetővé tette, hogy a jogosultsági feltételekről az önkormányzatok szabadon dönthessenek. A 
törvény bevezette az önkormányzatok részére a települési támogatást, mint új segélytípust, melyben az 
önkormányzatok maguk határozhatták meg, hogy milyen ellátási köröket nevesítenek e támogatási formában. A 
települési támogatáson felül a szociális igazgatásról és a szociá lis ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (továbbiakban: 
Szt.) 26. §·a alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat 
kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére - a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint - más 
pénzbeli támogatásokat is megállapíthat. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata valamennyi pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátását 
megtartotta, a helyi rendelet-alkotási kötelezettségének a jogszabályban meghatározott határidőn belül eleget tett. A 
rendelet megalkotásakor utaltunk rá, hogy a mindennapi segélyezési gyakorlat során szerzett tapasztalatok, az 
időközben felmerülő egyedi esetek szabályozása céljából szükségesnek tartjuk a későbbiekben a helyi rendelet 
módosítását. 2017 évben történt módosításokat követően növekedett a jogosultak száma. 

A segélyezettek száma Nyíregyházán 2016 és 2017-ben 

Segély megnevezése A segélyben részesülők száma (fő) 
2016 év 2017.év 

Települési támogatásként nyújtott 
519 850 

gyógyszertámogatás 
Települési támogatásként nyújtott helyi 

1810 1905 
lakásfenntartási támogatás 
Adósságkezelési szolgáltatás/települési 
támogatásként nyújtott helyi adósságkezelési 80 143 
szolgáltatás 
Ápolási díj/települési támogatásként nyújtott 

363 386 
méltányossági ápolási díj 
Települési támogatásként nyújtott rendkívüli 

2097 2417 
települési támogatás 

Forrás: Polgármesteri Hivatal, saját adat, nem tartalmazza a gyermekvédelmi törvény hatálya aló tartozó ellátásokat, továbbá az 
elutasító és megszüntető döntések számát, valamint a rendkívüli települési támogatásnál nem az esetszámot tartalmazza, hanem 
a jogosultak számát. 

Az elmúlt két év tapasztalatai, a szociális törvény módosításai, valamint az új közigazgatási törvény - az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény - 2018. január 1-vel történő hatályba lépése ismét szükségessé 
tette a rendelet módosítását. A módosítás részben eljárási jellegű szabályok pontosítását jelenti. 2018. január l-től 

változás történt a járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátások tekintetében. Új támogatási formaként vezették be a 
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tartós ápolást végzők időskori támogatását, melyet azok a nyugdíjasok, akik nyugdíjuk megállapítása előtt 20 éven át 
saját háztartásukban ápolták, gondozták gyermeküket havonta 50 OOO Ft összegű támogatásra jogosultak.1 

Az öregségi nyugdíj legkisebb összegének (a nyugdíjminimum) jelentősége, hogy annak különböző százalékos 
mértékeiben határozzák meg az egyes pénzbeli és természetbeni ellátások feltételeit és/vagy mértékét. 2018. január 1-
től ugyan nem változott az összege, továbbra is 28.500 Ft, azonban a százalékos mértékek igen. Emelkedett a normatív 
közgyógyellátás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény jövedelemhatára . 2018 évben is emelkedett a minimál bér és bérminimum, valamint 3 %-kal a 
nyugellátások mértéke is. 

Mindezen változásokat figyelembe véve javasoljuk több támogatási forma esetében a jövedelemhatár megemelését, 
valamint egyes ellátási típusoknál az adható támogatás mértékének emelését is. 

A rendkívüli települési támogatás keretében adható kelengyetámogatás esetén az egy főre jutó havi jövedelem 
összeghatárát az öregségi nyugdíjminimum 300 %-ában (85.500 Ft), az adható támogatás mértékét pedig 10.000 Ft 
helyett 15. OOO Ft-ban javasoljuk meghatározni. A temetési költségekre igényelt rendkívüli települési támogatás esetén a 
jövedelemhatárt az egyedül élők esetén a 300 %-ra kívánjuk emelni a korábbi 260 %-ról. 

A lakásfenntartási támogatás esetén minden kategóriában az adható támogatás mértékét és két kategóriában a 
jövedelemhatár emelését is javasoljuk. A módosítással a legrosszabb anyagi helyzetben lévők havonta 7200 Ft 
támogatást, míg a jogosultak között a legkedvezőbb helyzetben lévők (76950 Ft/fő) havi 2900 Ft-ot kapnának.2 Az 
adósságkezelési szolgáltatás esetén szintén javasoljuk a jövedelemhatárt emelni, többszemélyes háztartás esetén 230 %
ra, az egyedül élő esetén 250 %-ra. 

A rendszeres gyógyszertámogatásnál család esetén 230 %-ra, egyedül élő esetén 300 %-ra javasoljuk emelni a 
jövedelemhatárt.3 

Az elmúlt két év statisztikai adatai alapján végzett számításaink alapján a segélyezésre a 2018 évi költségvetésben a 
fedezet biztosított. 

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt tájékoztató tartalmát és 

rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen! 

Nyíregyháza, 2018. február 6. 

1 
Szt. 44/A. § 

Dr. Krizsai Anita 
osztályvezető 

2 
Szinte minden háztartás költ élelmiszerre és lakásfenntartással kapcsolatos kiadásokra. Mindkettő a háztartás fogyasztásának 

egyharmadát tesz ki. Simonovits Bori-Szivós Péter: A háztartások fogyasztásának alakulása a válság idején és ma ln: Kolosi T.-Tóth 1. 

Gy. szerk: Társadalmi Riport 2016. Budapest, TÁRKI 
3 Tízből nyolc-kilenc háztartásban jelentkeznek rendszeresen orvosi és gyógyszerkiadások. Simonovits Bori-Szivós Péter: A 
háztartások fogyasztásának alakulása a válság idején és ma ln : Kolosi T.-Tóth 1. Gy. szerk: Társadalmi Riport 2016. Budapest, TÁRKI 
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1. számú melléklet a SZOC-002344-1/ 2018. számú előterjesztéshez 

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

1. A jogszabály megalkotásának szükségessége 

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. tö rvény Ill. Fejezete alapján a 
szociális ellátások rendszere 2015. 03. 01-től átalakult. Az átalakulás érintette az önkormányzat rendeletalkotási 
kötelezettségét. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (továbbiakban: Szt.) 
rendelkezései alapján felhatalmazást kapott az önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás 
keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, az ellátások megálla pításának, kifizetésének, folyós ításának, 
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. 

Az Szt. 45. § (1) bekezdése szerint „A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és 
természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési 
támogatást nyújt. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen 

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, 
c) a gyógyszerkiadások viseléséhez, 
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére . 

Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli 
települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása 
az önkormányzat jogosultsága. 

Az Szt. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz(ott) korlátozást, a rendelet-alkotás 
során, azonban az Szt. általános részében használt fogalmak (pl. jövedelem, vagyon, család, háztartás) alkalmazásától, 
azok meghatározásától nem lehetett eltérni. Annak eldöntése, hogy az önkormányzat e támogatás keretében mely 
feltételek teljesülése esetén, milyen célokra, milyen összegű támogatást nyúj t , teljes mértékben az önkormányzat 
mérlegelési jogkörébe került. 

Önkormányzatunk 2015 évben a rendeletalkotási kötelezettségének a jogszabályi elő írásoknak megfe lelően eleget tett. 
A mindennapi segélyezési gyakorlat során szerzett tapasztalatok, az időközben felmerülő egyedi esetek szabályozása, a 
jogszabályi környezet változása az elmúlt két évhez hasonlóan eben az évben is szükségessé teszi a rendelet 
módosítását. A módosítás jelentős részben eljárási jellegű szabályok pontosítását jelenti, illetve a min imálbér és a 
nyugdíjak összege emelkedésének eredményeként több támogatási típus esetén az egy főre jutó jövedelemhatárának a 
megemelését, valamint a támogatás mértékének a növelését is célszerűnek tartjuk. 

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai 

Az egyes támogatási formák jogosultsági feltételeinek szabályozásánál figyelembe vettük a társadalmi és gazdasági 
környezet jellemzőit, az egyes támogatás típusok megfelelő ellátást biztosítanak-e a rászoru lóknak, azaz csökkentik-e, 
kezelik-e a problémákat, jól célzottak-e, a valóban rászorulók részesülnek-e az ellátásban és milyen a költségvetési 
hatásuk, a jogi szabályozás minden élethelyzetre kiterjed-e. A szabályozás Nyíregyháza város lakosságát érinti. 
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A minimálbér és a nyugdíjak növelésének elsődleges célja 2018 évben is az, hogy jobb életszínvonalat hozzon a 
legalacsonyabb jövedelműeknek is. A lakásfenntartás problémái azonban nemcsak a társadalom legszegényebbjeit 
érinthetik, hanem azokat is, akiknek a lakás mérete, a fűtési módja, a lakás hőszigetelése, komfortfokozata, stb . , miatt a 
lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások megterhelhetik jövedelmüket. 

Figyelembe véve, hogy a minimálbér és a nyugdíj emelésével az egy főre eső jövedelem felső értékhatárán el helyezkedő 

családok és személyek kerülnének ki a segélyezés rendszeréből, ezért javasolnánk ennek a támogatási formának az 
emelését az egy főre jutó havi jövedelem értékhatárát tekintve . Továbbá javasoljuk a rendszeres gyógyszertámogatás 
esetén is a jövedelemhatárt emelni. A 2015-ben újként bevezetett kelengye támogatás esetén mind a jövedelemhatár, 
mind a támogatás mértékének emelését javasoljuk. 

Ill. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

A rende letben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosításáról az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal 
be lső szervezeti egységein keresztül gondoskodik. Az adatok egyeztetése és a fe ladat elvégzésének koord inálása a 
Szociális és Köznevelési Osztály feladata. 

IV. A rendelet alka lmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A feladatok határidőben történő elvégzése a Szociális és Köznevelési Osztály jelenlegi létszámának fenntartásával 
biztos ítható. 

V. Környezeti és egészségügyi következményei 

Hatásai nem mérhetők. 
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2. számú melléklet a SZOC-002344-1/2018. számú előterjesztéshez 

RENDELET-TERVEZET 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 

... . ./ ...... ( .... ... „.) 

önkormányzati rendelete 

a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 
szóló 3/2015. (11. 20.} rendelete módosításáról 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 10. §-ában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. {II. 20.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdés aa) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott 

települési támogatás (a továbbiakban: méltányossági ápolási díj)," 

(2)Az Ör. 2. § (1) bekezdés az alábbi aa) ponttal egészül ki: 

„ aa) halmozottan fogyatékos személyt ápoló részére nyújtott kiegészítő ápolási dij. 11 

2.§ 

(1) Az Ör. 3. § (5) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„f) azon kérelmezők, akik 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és állástalanok, a 
munkaügyi központ által kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról, hogy az álláskeresők nyilvántartásában 
szerepelnek-e vagy az álláskeresők kiskönyvének egyszerű másolata a jelentkezés várható időpontjáról. 

(2) Az Ör. 3. § (7) bekezdés a következő j) ponttal egészül ki: 

„ j) hajléktalan életmódot folytató személyek részéről a Periféria Egyesület vagy az Oltalom Szeretetszolgálat igazolását 
arra vonatkozóan, hogy a nyilvántartásukban szerepel, kapcsolatot az intézménnyel tartja. Az igazoláson szerepelnie 

kell, hogy az adott szervezettől milyen szolgáltatást vesz igénybe. 11 
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(3) Az Ör. 3. § (9) bekezdése az a következő g) ponttal egészül ki: 
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11g} bérelt lakás esetén az albérleti/bérleti szerződés egyszerű másolatát kell csatolni azzal, hogy annak érvényességét a 
tulajdonosnak igazolnia kell, mely igazolás a kérelem benyújtását megelőző 30 napnál nem lehet régebbi. " 

(4) Az Ör. 3. § (10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„{10) A helyi adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy az adósságcsökkentési támogatásról szóló végleges 
döntést tartalmazó határozat birtokában a hitelezővel szerződést köt a tartozása megfizetéséről." 

(5) Az Ör. 3. § {11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(11) A megállapított támogatás összegét a megállapító határozat véglegessé válásától -havi részletekben folyósítandó 
támogatás esetén, az adós önrészesedésének a szolgáltató általi igazolásától- számított 15 napon belül kell átutalni a 
szolgáltatónak." 

(6) Az Ör. 3. § {18b) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) a méltányossági ápolási díj megállapítása iránti kérelem benyújtását követően, de a véglegessé vált döntés 
meghozatalát megelőzően más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárást indít." 

3. § 

{l)Az Ör. 5. § (1) bekezdés az alábbi cc) és d) ponttal egészül ki: 

11 cc) ha az ápolt személy nem minősül tartósan betegnek, 

d} az ápolási díjra való jogosultsága a lakcíme szerint illetékes járási hivatal által azért került megszüntetésre, mert a 
Jogosult az együttműködési kötelezettségét nem teljesítette, a járási hivatal által előírt felülvizsgálati eljárásban nem 
működött közre." 

(2) Az Ör. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Ha az (la) és a 6. § (6) bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményeként a havi méltányossági ápolási díjra való 
jogosultság megszűnik, akkor az ellátás folyósítását a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával kell 
megszüntetni." 

(3) Az Ör. 6. § {1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"{1) Az ápoló köteles a méltányossági ápolási díjat megállapító határozatával a határozat véglegessé válásától számított 
30 napon belül a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központot (továbbiakban: Központ) felkeresni és a Központ által 
meghatározott időpontokban első alkalommal 16 óra felkészítő (ápolási, gondozási ismeretek) foglalkozáson részt venni, 
ezt követő minden évben 8 óra időtartamban tanácsadáson részt venni." 

(4) Az Ör. 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„ a) a támogatást megállapító határozatával -beleértve a jogosultság felülvizsgálatát - a határozat-véglegessé válásától 
számított 30 napon belül a Központot nem keresi fel," 

(S) Az Ör. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) Az önkormányzat a méltányossági ápolási díjra való jogosultság feltételeinek fennállását az ellátásra való 
jogosultságot megállapító/továbbfolyósítást elrendelő határozat véglegessé válásától számított egy éven belül legalább 
egy alkalommal, az ápolt ápolási-gondozási szükségleteinek felülvizsgálatát a jogosultság feltételeinek fennállásával 
együtt két éven belül legalább egy alkalommal felülvizsgálja, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a 
feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább folyósítja . Az évenkénti 
felülvizsgálat során a jövedelem-igazolásokon kívül a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ igazolását is csatolni kell 
arról, hogy az ápoló a szakmai felkészítő foglalkozáson, tanácsadáson részt vett, együttműködési kötelezettségét 
teljesítette." 

4. § 

Az Ör. az alábbi 3/A. alcímmel egészül ki: 

„'3/A. Kiegészítő ápolási díj 

l/A. § 

{1) Az önkormányzat kiegészítő ápolási dijat állapít meg a kérelem benyújtásának napjától annak a legalább 1 éve 
életvitelszerűen Nyíregyházán élő nagykorú hozzátartozónak, aki az illetékes járási hivataltól az Szt. 41 . §, 43. §, 43/A. §

a alapján ápolási dijra jogosult és halmozottan fogyatékos személyt ápol. 

(2) A kiegészítő ápolási dij havi összege az Szt. 44. § {1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott alapösszegen felül az 
éves központi költségvetésben meghatározott alapösszegnek halmozottan fogyatékos személyt ápoló esetén kiegészítő 
támogatás jogcímen 70%-a. 

(3) Halmozottan fogyatékos az a személy, akinek az Szt. 41. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott súlyos 
fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van. 

(4) A kiegészítő ápolási dijra való jogosultság feltételeinek fennállását az ellátásra való jogosultságot 
megállapító/továbbfolyósítást elrendelő határozat véglegessé válását követő kétéven belül legalább egy alkalommal kell 
felülvizsgálni. 

(5) A kiegészítő ápolási dijra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha az (1) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró 
körülmény következik be." 

(6) Az ápolt személy halála esetén a kiegészítő ápolási dij folyósítását a halál időpontját követő második hónap utolsó 
napjával kell megszüntetni." 

5.§ 

(1)Az Ör. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(6) A hozzájárulás folyósításának feltétele, hogy az együttműködésre kijelölt szerv havonta igazolja, hogy a jogosult a 
bérleményben lakik és a megállapodásban foglaltakat teljesíti, melyről jogosultanként havonta - első alkalommal a 
határozat véglegessé válását követő 8 napon belül, ezt követően minden hónap 30. napjáig - tájékoztatja a Szociális és 
Köznevelési Osztályt. A Jogosult egyéb szerződésszegéséről a tudomására jutástól számított 8 napon belül értesíti a 
Szociális és Köznevelési Osztályt. 11 

6. § 

(l)Az Ör. 15. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Kelengyetámogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki legalább 3 éve Nyíregyházán él gyermeke 
születésekor, amennyiben nevezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300%-át, illetve kérelmező vagy valamely családtagja részére a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény nem került megállapításra. A támogatás iránti kérelem a születést követő 60 napon belül 
nyújtható be. A támogatás mértéke gyermekenként 15.000.-Ft. " 

(2) Az Ör. 15. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az önkormányzat temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatást állapít meg annak, 
akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 300%-át." 

7.§ 

(1) Az Ör. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (3) A helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át, egyedül élő esetén 270 %-át és a 
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona." 

(2)Az Ör. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép az alábbi (la) bekezdéssel egészül ki : 

„(1) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 

a) a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum 25%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 

b) a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum 18%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 

c) a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum 14%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230%-át, 
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d) a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum 10%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át." 

„ (la) A támogatás mértékét 100.-forintra felfelé kerekítve kell megállapítani." 

8.§ 

(l)Az Ör. 21. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem eléri az öregségi nyugdij mindenkori legkisebb összegét, de 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230%-át, egyedül élő esetén 250%-át és vagyona 
sem neki, sem a vele egy háztartásban élőknek nincs, valamint" 

(2) Az Ör. 22. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (1) Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott helyi adósságkezelési tanácsadás feladatait a Nyíregyházi Család
és Gyermekjóléti Központ útján látja el. " 

(3)A 22. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ c) az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta egy személyes találkozás útján 
fo lyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását, melyről jogosultanként 
havonta - első alkalommal a határozat véglegessé válását követő 8 napon belül, ezt követően minden hónap 30. napjáig 
- tájékoztatja a Szociális és Köznevelési Osztályt. A Jogosult egyéb szerződésszegéséről a tudomására jutástól számított 
8 napon belül értesíti a Szociális és Köznevelési Osztályt." 

(4) A 22. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„e) az adósságkezelési támogatásról szóló végleges döntést tartalmazó határozat birtokában, a hitelezővel a tartozása 
megfizetéséről szerződést kötni, a szerződés megkötésének bármely okból való meghiúsulásáról, az ok bekövetkezésétől 
számított 15 napon belül pedig a Tanácsadót és az önkormányzatot tájékoztatni," 

(5) A 22. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ e) a jogosult havonta köteles a kezelt hátralék önrészét és a tárgyhavi befizetéseket igazoló dokumentumokat az 
önkormányzathoz benyújtani." 

9. § 

(l)Az Ör. 9. pontja helyébe a következő cím kerül: 

„ 9. Rendszeres gyógyszertámogatás" 

(2) Az Ör. 23. § (1) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„a) Gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230%-át, egyedül élő esetén annak, 300%-át nem haladja meg feltéve, hogy 
havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át 
meghaladja és betegsége legalább 3 hónapja fennáll. " 

(3) Az Ör. 23. § {2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„{2)A gyógyszertámogatás egy hónapra jutó összege 

a) 3000 Ft, ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200%-át és a gyógyszerköltség nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 20 %-át, 

aa) 2500 Ft, ha a jogosult családjában egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 230%-át és a gyógyszerköltség nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 20 %-át, 

ab) 2000 Ft, ha a jogosult havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%
át és a gyógyszerköltség nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át, 

b) 4000 Ft, ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200%-át és a gyógyszerköltség nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 30 %-át, 

ba) 3500 Ft, ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 230%-át és a gyógyszerköltség nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 30 %-át, 

bb) 3000 Ft, ha a jogosult havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%
át és a gyógyszerköltség nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-át, 

e) 5000 Ft, ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200%-át és a gyógyszerköltség meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
30 %-át, 

ca) 4500 Ft ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 230%-át és a gyógyszerköltség meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
30 %-át, 
eb) 4000 Ft, ha a jogosult havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%
át és a gyógyszerköltség meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-át." 

(4)Az Ör. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A gyógyszertámogatásra való jogosultságot az önkormányzat végleges döntést tartalmazó határozata alapozza meg." 
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{5) Az Ör. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A határozat véglegessé válásával egyidejűleg, majd ezt követően negyedévente egy alkalommal hivatalból az 
önkormányzat hatósági bizonyítványt állít ki a jogosultságról, valamint a gyógyszertámogatás mértékéről." 

10.§ 

{1) Az Ör. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése e rendelet 

a) 3. § (18) bekezdésében biztosított hatáskörének 

b) 4-7. §-aiban szabályozott méltányossági ápolási díj, 

ba) 7 /A. §-aiban szabályozott kiegészítő ápolási díj 

e) 14-16. §-aiban szabályozott rendkívüli települési támogatás, 

d) 17-20. §-aiban szabályozott helyi lakásfenntartási támogatás, 

e) 21-22. §-aiban szabályozott helyi adósságkezelési szolgáltatás, 

f) 23-24. §-a iban szabályozott rendszeres gyógyszertámogatás, 

g) 25. §-ában szabályozott tanszer támogatás megállapítására biztosított hatáskörének gyakorlását Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város Polgármesterére ruházza át." 

11. § 

(1) Hatályát veszti az Ör. 
a) 2. § (1) bekezdés e) pontja, 
b) 19. § (4a} bekezdése, 
e) 21. § (4a} bekezdése, 
d} 22. § (lla) bekezdése, 
e) 25/A. §-a, 
f) 26. § (1) bekezdés h} pontja . 

12. § 

Az Ör. 1-7. melléklete helyébe jelen rendelet 1-7. melléklete lép. 

13. § 

Ez a rendelet 2018. március l-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit a hatályba lépést 

követően indult ügyekben kell alkalmazni 
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l. melléklet a ........... „ ........ önkormányzatí rendelethez 

KÉRELEM 
MÉLTÁNYOSSÁGI ÁPOLÁSI DÍJ vagy 

KIEGÉSZÍTŐ ÁPOLÁSI DÍJ 
megállapítására 

1. Az. ápolást végző személyre vonatkozó adatok 

1. Személyes adatok: 

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

Születésí neve: ................................................................................................................................................ . 

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

S ··1 .. h 1 "d" ( ' h. ) zu etes1 e y, 1 o ev, o, nap : ..................................................................................................................... . 

Lakóhelye: ........................................................................................................................................................ . 

Ta rtózkodásí helye: .......................................................................................................................................... . 

Társadalombíztosításí Azonosító Jele: ........................................................... . 

Adóazonosító jele: ...... „ ............................................................................. ..... . 

Állam polgársága: .... „ ......... . . .. . . „ . ... . .......................... .. . .. . •. .......... . .....•.••. . .......... 

A ké re lmező ídegenrendészeti stát usza: 

(nem magyar állampolgárság esetén) 

o szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 

o EU kék ká rtyával rendelkező, vagy 

o bevándorolt /letelepedett, vagy 

o menekült/olta lmazott/hontalan. 

Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolat: ........ „„ .. „ .... „ .... „ .. „ ............ „.„„„ .„„ . . „ . .. . „„.„ 

Kérelmező telefonszáma: ...... „ ..... „ ................. „ .......................................... „.„.„ ............. „ 

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok 

a) A méltányossági ápolási dij megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy: 

* 18. életévét betöltött tartósan beteg 
* halmozottan fogyatékos személy 

b) A halmozottan fogyatékos személyt ápoló részére nyújtott kiegészítő támogatás megállapítását azért kérem, mert az ápolt 
személy: 

• *súlyosan fogyatékos 
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• *fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos és a Járási Hivatal emelt összegű ápolási díjat állapított meg 
• *jelentős egészségkárosodással rendelkező önellátásra nem vagy csak részben képes vagy 

• *súlyos betegsége vagy fogyatékossága miatt magasabb összegű családi pótlékra jogosult, s a Járási Hivatal 
kiemelt ápolási díjat állapított meg 

(*kívánt részt aláhúzandó !) 

Fogyatékosságának jellege: 
- Látássérült 
- Hallássérült 
- Mozgássérült 
- Értelmi sérült 

(A megfelelő rész aláhúzandó) 

e) Kijelentem, hogy 

keresőtevékenységet 

o nem folytatok o napi 4 órában folytatok 
- nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok 
- rendszeres pénzellátásban 

o otthonomban folytatok 

o részesülök és annak havi összege: ............................. „.. o nem részesülök 
-az ápolási tevékenységet: 

o a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen 
o az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén végzem. 

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

d) Az ápolt személy: 
o közoktatási intézmény tanulója, o nappali szociális intézményi ellátásban részesül, 
o felsőoktatási intézmény hallgatója. 

A KÉRELMEZŐVEL EGY LAKÁSBAN EGYÜTI ÉLŐ-OTI BEJELENTETI LAKÓHELLYEL VAGY TARTÓZKODÁSI HELLYEL 

RENDELKEZŐ- KÖZELI HOUÁTARTOZÓK, AZAZ A CSALÁD TAGJAINAK ADATAI: 

A B 
1 
1 e D E F G 

Születési 

Közeli hozzátartozó 
helye, 

Társadalombiztosítási Családi 
Közeli 

Anyja neve ideje (év, 
azonosító jele kapcsolat 

hozzátartozó 
Megjegyzés* neve 

születési hónap, (születési neve) megnevezése 
nap) ideje 

WWW.NYIREGYHAZA.HU 
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* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha 

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHAZA, KOSSUTH TER 1. PF.· 83 

TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

- a 20 évesnél fi atalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, 
- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülőt, illetve a szülő házastársát vagy élettársát, 
valamint a testvért. 
- 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket, 
- 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket, 
- életkortó l függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének 
betöltését megelőzően is fennállt, 

A kérelmező lakásának használati jogcíme: tulajdonjog, bérlet, albérlet, haszonélvezet, egyéb: 

A lakás nagysága: ......... m2
, fenntartási köl t sége: ............ ,-Ft/ hó. 

JÖVEDELEM NYILATKOZAT 
(Jövedelmek esetében a tájékoztatóban leírt dokumentumokat kérj ük csatolni !) 

Házastárs/élettárs 
A családban é lő további 

A jövedelem típusa Kérelmező jövedelme 
j övedelme 

közeli hozzátartozó(k) 

jövedelme 

1.) Munkaviszonyból és más 

foglalkoztat ási jogviszonyból 
szá rmazó jövedelem ebből 

közfoglalkozatásból 

szá rmazó 

2.) Társas és egyéni 

vá llalkozásból, őstermelői, 

illetve sze llemi és más önálló 

tevéke nységből származó 
jövedelem 

3.) Táppénz, 
gyermekgondozási 

t ámogat ások 

4 .) Nyugel látás és egyéb 

ny ugdíjszerű rendszeres 

ellátás 

5. ) Önkormányzat és 

munkaügyi szervek által 
fo lyósított ellát ás 

6.) Egyéb jövedelem 

WWW.NYIREGYHAZA.HU 
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NYÍREGYHÁZA 
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[ 7.) Összes jövedelem 

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 
E·MAIL: NYHSZOC@NYIREGVHAZA.HU 

Egy hónapra jutó nettó jövedelem: .................... „ ....... „ .... „ .. „ .. „.„.„ .. „.„.„ ... „ Ft 
Egy főre jutó nettó havi jövedelem: „„ ... „„„„„„„ .. „„„ ... „„.„„„„„.„ ... „„.„ .. „ Ft 

A KÉRELEM RÖVID INDOKOLÁSA 

Az ápolt személyre vonatkozó adatok 

1. Személyes adatok: 

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

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

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

S "" I ' . h 1 "d" (' h' ) zu etes1 e y, 1 o ev, o, nap : .. „ ........ „.„ ..... „.„„ .... „.„ ..... „.„ .... „„ ....... „.„ ......... „„ ...... „.„ .. „.„ .. „.„„ 

Lakóhelye: ........................................................................................................................................... . 

Tartózkodási helye: .. „.„ ... „ .. „.„ ..... „ ........ „ ...... „ ... „.„ ........................... „ .. „ ...... „ .... „ .................... „ ..... . 

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

Az ápolt telefonszáma: (*nem köte lező megadni) .... „.„ .. „ ....... „ ... „.„.„.„.„ .. „„„.„.„ .. „„ .. „ ................. . 

Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: „„ .. „„ .... „„ .. „ .... „ ... „„„ ... „„ .. „ .. 

A törvényes képviselő lakcíme: ............................. „.„ ................. „.„ ......... „ ..... „ ....................... „ .. „.„.„ 

Ha az ápolt személy cse lekvőképte len vagy cselekvőképességében teljesen korlátozott, a törvényes képviselő 

neve: .... ................................................................................................ „ ..... „ ..... „.„.„ .............................. . 

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat 

o Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat a méltányossági ápolási díjat kérelmező 

hozzátartozóm végezze. 

o Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkiszolgáló képességem megítéléséhez, ezzel összefüggésben az ápolási 

igény megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezzék. 

Hozzájárulok, hogy személyi adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes adatbázisában rögzítsék és azokat az 
méltányossági ápolási díj megállapításával és folyósításával összefüggően más - az ügyben hatáskörrel rendelkező -
államigazgatási szervek, illetve a határozatban megjelölendő gazdálkodó szervezet tudomására hozzák. 
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NYÍREGYHÁZA 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

Dátum: 20 ......................................... . 

az ápolást végző személy aláírása 

R E G Y H Á Z A 

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 
EMAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

az ápolt személy vagy törvényes 
képviselőjének aláírása 
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4401 NYfREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ 

Kérjük, szíveskedjen pontosan és olvashatóan kitölteni a Nyíregyháza Megyei Jogú Polgármesteri Hivata l 
Ügyfélszolgálati Centrumában beszerezhető (vagy a Polgármesteri Hivatal honlapján letölthető), erre a célra 
szolgáló kérelmező lapot! Továbbá kérjük, hogy ezen a tájékoztatón felsorolt igazolásokat - az Ön(ök) helyzetére 
vonatkozóan - maradéktalanul csatolja a kérelméhez, mert csak a hiánytalanul felszerelt kérelmek alapján tudunk 
ügyében érdemben döntést hozni! Tájékoztatjuk, - ha kéri ·, hogy más hatóságtól szerezzük be az Ön által 
megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba kell foglalnia, mely az Ön személyes adata tekintetében 
adatkezeléshez, illetve továbbításhoz való hozzájárulásnak minősül. Ügyének elbírálása ezáltal hosszabb időt vesz 
igénybe. 

Kérjük, hogy a pontos adategyeztetés érdekében a kérelmező személyi igazolványát/lakcímkártyáját/TAJ 
kártyáját {vagy annak másolatát) bemut atni szíveskedjenek! 

1. A jövedelmi adatok kitöltéséhez 
1.1. Abban az esetben, ha a kérelmező a méltányossági ápolási díjra való jogosultság megállapítását kéri, ahhoz 
szükséges az egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata. 
1.2. egyedü lélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 
1.2.l. egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha 
élettársa van; 
1.3. család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi 
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók 
közössége. 
1.4. közeli hozzátartozó: 
da) a házastárs, az élettárs, 
db) a húszévesnél fiatalabb, öná lló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, öná lló keresettel 
nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiata labb, 
önálló keresettel nem rende lkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti 
gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e 
jogviszonya ke retében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek), 
dc}korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a 
gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), 
dd} a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő 
házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér; 
1.5. Jövedelem: „ Jövedelem": a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv. ) 
szerint meghatározott, belföldrő l vagy kü lföldrő l származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az 
Szjatv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt, valamint az Szjatv. l. számú melléklete szerinti 
adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóró l szóló törvény, a 
kisadózó vá lla lkozások téte les adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési 
hozzájáru lásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 
1.5. l. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az 
elismert költségekke l és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. 
1.5.2. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a 
fizetett tartásdíj. 
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1.5.3. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a 
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, 
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és 
munkavállalói járulék. 
1.5.4. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 

alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 
elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági 
őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére 
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az 
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve 
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 
1.5.5. Nem minősül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni a rendkívüli települési támogatást, a 
lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 
kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 
felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön 
ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos 
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági 
támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi 
munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli 
keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért 
kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a 
szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység 
ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az 
é letvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog 
átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az 
eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója 
életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, 
valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség 
megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás 
szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került 
sor .. 
1.5.6. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét. 
1.5.7. A havi jövedelem kiszámításakor 
1.5.7.1. a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt, 
1.5.7.2. a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem 
benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 
1.5.7.3. Rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, 
a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a 
megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi 
járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes 
özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy 
legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti 
táppénz, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, a bányászok 
egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, 
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a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak 
járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az 
ápo lási díj, a tartós ápolást végzők időskori támogatása, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgá lati 
járadék, va lamint az uniós rende letek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás. 

2. Jövedelem típusai: 
2.1.l. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, 
közalkalmazotti, közszolgálati, ko rmányzati szolgálati, állami szolgá lati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, 
igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses 
szolgá lati jogviszonyában fo lytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként 
fo lytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem. 
2. 1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, i lletve szellemi és más önálló tevékenységből származó 
jövedelem: itt ke ll fe ltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgá ló tevékenységéből 
származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített 
mellékszolgá ltatást . 
2.1.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási 
díj, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély, 
gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj . 
2.1.4. Nyugellátás és egyéb nyugd íjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szü l ői nyugdíj, 
árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a táncművészeti 

életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehab ilitációs ellátás, bányász dolgozók 
egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, po litikai rehabilitációs ellátások, 
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszo lgá lati járadék. 
2.1.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak 
já radéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást he lyettes ítő támogatás, az 
ápo lási díj; munkanélkü li járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként fo lyósított 
keresetpótló juttatás. 
2.1.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást 
e lősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó 
jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, 
életjáradékból, fö ld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az 
e lőző sorokban nem került feltüntetésre. 
2.1.7 A jövedelemről - a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás, vagy a 
fogyatékossági támogatás kivételével - a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot 
vagy annak másolatát. 

3. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k) részéről a kérelem 
beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat: 
- nyugdíjas esetében a Nyugdíjbiztosít ó Igazgat óság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő fénymásolatát a 
fo lyósít ás jogcíméről és összegérő l , valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi nyugdíjigazolás (szelvény vagy 
banki igazolás) fénymáso latát ; 
- munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben részesülő esetében a munkáltató által kiadott hivatalos 
igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről; 

- Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a folyósított ellátás 
összegérő l az előző egy hónap szelvényének másolatát; 
- azon kére lmezők, akik 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és állástalanok, a 

WWW.NYIRfGYHAZA.HU 

érj Ny R E G Y H Á Z A 
20 



NYÍREGYHÁZA 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524 585; FAX: +36 42 524 586 
EMAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

munkaügyi központ által kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról, hogy az ál láskeresők 

nyi lvántartásában szerepelnek-e vagy az álláskeresők kiskönyvének egyszerű másolata a jelentkezés várható 

időpontjáról. 

-vállalkozó esetén a ké relem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelmérő l - tételesen havi bontásban -

könyve lő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának feltüntetésével); továbbá a lezárt 
gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolást, amennyiben ezen időtartam alat t 

tá ppénzellátásban is részesü lt, annak nettó összegéről hivatalos igazolást ; 
- őstermelő esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, va lamint a kérelem beadását megelőző 12 
hónap nettó jövedelméről - tételes bontásban - szó ló igazolás. Az ősterme lő/könyvelője álta l kiadott - tételes -
igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az igazolt költségekkel csökkentésre került, s az őstermelői 
tevékenységből származó mindennemű jövedelem az értékesítési betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került, 
továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolás; 
- árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött év eleji 
összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult az elutasító/megszüntető 

határozat fénymásolata) 
- válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát, a megá llapított/fizetendő 

gyermektartásdíj összegé ről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy igazolást (amennyiben válófélben vannak, a 
házasság felbontására irányuló kereset fénymásolatát) 
- tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnésérő l szóló dokumentum fénymásolatát; 
vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány visszavonásáról, társas 
vál lalkozás esetén cégjegyzékből való törlésrő l szóló dokumentum fénymásolatát; 
- tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló 
dokumentum - a tagozat je löléséve l -fénymásolatát; 
- az előző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást, amennyiben nem 
részesü l ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát; 
- gyámkirendelő és/vagy gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát; 
- tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű család i pótlék, rokkantsági járadék, saját jogú 
rokkantsági nyugdíj fo lyósítását igazoló irat másolatát; 
- autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb összegű csa ládi 
pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irat; 
- amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való ta rtózkodás jogcímét igazoló irat fénymásolatát; 
- továbbá csatolni szükséges a háziorvos által kiállított igazolást arról, hogy az ápolt tartósan beteg, állandó és 
tartós gondozásra szorul. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia ke ll a gondozás vá rható időta rtamát, 

- a ké re l mező adó- és tajkártyájának, lakcímkártyájának fénymáso latát 
- magánnyugdíjpénztári tagságról szóló nyilatkozatot, va lamint sze rződés fénymásolatát 
- utolsó rendszeres pénzellátása megszűnésérő l szó ló dokumentum fénymásolatát 
- amennyiben a kiegészítő ápolási díj megállapítását kérelmezi, akkor kizárólag a járási hivatal végleges döntést 
tartalmazó határozatát a fogyatékosságra tekintettel megállapított ápolási díjról szükséges csatolnia, valamint a 
háziorvos által kiállított igazolást arról, hogy az ápolt halmozottan fogyatékos. Ezt a háziorvosnak az igazoláson 
fel kell tüntetnie. 
A méltányossági ápolási díjra va ló jogosultság fe ltételeirő l a www.nyiregyhaza.hu weboldalon tájékozódhat. 

Nyíregyháza, 2018. március 01. 

R E G Y H Á Z A 

Dr. Krizsai Anita s.k. 
osztályvezető 
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IGAZOLÁS 

Alulírott a Nyíregyháza Megyei Jogú Városi Szociális és Köznevelési Osztály képviseletében igazolom, 
hogy ... „ .. „„.„.„ ... „ ... „.„.„„„„.„„„ .. . „.Nyíregyháza,„ .... „ .......... „ .... „ .. „„.„ ..... „ ..... „ ....... „.„ ... „„ ..... „. .. szám alatti lakos 
méltányossági ápolási díj megállapítása iránt benyújtott kérelmét és előírt mellékleteit átvettem, egyben 
tájékoztatom, hogy a kérelem elbírálására irányuló eljárást megindítottam. 

Nyíregyháza, 20.„„. „.„ .... „ ....... „.„ .. . 

p.h ügyintéző 
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1. Személyi adatok 

KÉRELEM 

HELYI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS 

megállapítására 

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

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

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

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

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

Lakóhely: ................ irányítószám ... .......... ............................. „ .•• „ ••. . ...... . ...... . .... .. ..... ............... ...... . . település 
.. ....... .. .. .. ...... ............................................................ utca/út/tér ............ .. házszám........... épület/lépcsőház 

emelet, ajtó 
Tartózkodási hely: ........... .irányítószám .. .. .... ...... ............................................................. „ .......... település 
.......... ....... ...... ... ... .......................... .. ....... ..... ......... ...... . utca/út/tér ...................... házszám .......................... épület/lépcsőház 
............. emelet, ajtó 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................. -.............. .. -... „ ........ .. . . 

Állampolgársága: .......... ...... ...... ....... .. ..... ....... .... . . 
Telefonszám: .„ ......................... ..... .............. . . 
E-mail cím (nem kötelező megadni): .................................. .... .. ...... ... .. . 

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

D szabad mozgás és tartózkod ás jogával rendelkező, vagy 

D EU kék kártyával rendelkező, vagy 

0 bevándorolt / letelepedett, vagy 

0 menekült/oltalmazott/hontalan. 

3. Kérelmezővel közös háztartásában (azonos lakcímen) é lők száma: ..... .. ..... fő 

4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

Születési helye, 
Társadalombiztosítási 

Név ideje Anyja neve 

(év, hónap, nap) 
azonosító jel 

R E G Y H Á Z A 
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6. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett 
tagjai között van olyan személy: 
- aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi 
pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma „„„„„„ fő 
- aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma „„„„„ fő 
- aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma „„„„„ fő 

II . Jövedelmi adatok (Jövedelmek esetében a tájékoztatóban leírt dokumentumokat kérjük csatolni!) -

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

A. B. e. 

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 

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

6. Egyéb jövedelem 

7. Összes jövedelem 

Ill. Lakásviszonyok 

A ' ' 1 ' . 1 k ' ' 2 tamogatassa enntett a as nagysaga: .... „„ .. „„ m 
A lakásban tartózkodás jogcíme: „„„.„„.„„„.„„„„„„„.„„„„„„„„.„„„.„„„„„„„„.„.„„„„„„„„„„„ 

IV. Nyilatkozatok 

1. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok): 
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Kedvező elbírálás esetén a támogatást a(z) alábbiak szerint kérem megállapítani: 

(* Az Ön(ök)re vonatkozó résznél X-szel jelölje a négyzetet!) 

* .......... „ ....... „ . . . .. . . közüzemi szolgáltatóhoz vagy 

*fűtési támogatásként egyösszegben kérem megállapítani 

*Tekintettel arra, hogy albérletben lakom, ezért saját kezeimhez kérem megállapítani a 

támogatás összegét. 

3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

·életvite lsze rűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész 
aláhúzandó), 

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásu l veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról 

és a szociá lis ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális 
hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján -
e llenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

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

kérelmező aláírása a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha beje lentett lakó- és tartózkodási 
hellyel is rendelkezik. 
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ 

Kérjük, szíveskedjen pontosan és olvashatóan kitölteni a Nyíregyháza Megyei Jogú Polgármesteri Hivata l 
Ügyfélszolgálati Centrumában beszerezhető (vagy a Polgármesteri Hivatal honlapján letölthető), erre a célra 
szolgáló kérelmezőlapot! Továbbá kérjük, hogy ezen a tájékoztatón felsorolt igazolásokat - az Ön(ök) helyzetére 
vonatkozóan - maradéktalanul csatolja a kérelméhez, mert csak a hiánytalanul felszerelt kérelmek alapján tudunk 
ügyében érdemben döntést hozni! Tájékoztatjuk, - ha kéri -, hogy más hatóságtól szerezzük be az Ön által 
megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba kell foglalnia, mely az Ön személyes adata tekintetében 
adatkezeléshez, illetve továbbításhoz va ló hozzájárulásnak minősül. Ügyének elbírálása ezáltal hosszabb időt vesz 
igénybe. 

Kérjük, hogy a pontos adategyeztetés érdekében a kérelmező személyi igazolványát/lakcímkártyáját/TAJ 
kártyáját (vagy annak másolatát) bemutatni szíveskedjenek! 

1. A jövedelmi adatok kitöltéséhez 

1.1. Abban az esetben, ha a kérelmező a méltányossági ápolási díjra való jogosultság megállapítását kéri, ahhoz 
szükséges az egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata. 
1.2. egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 
1.3. család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi 
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók 
közössége. 
1.3.1. háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

személyek közössége. 

1.4. közeli hozzátartozó: 

da} a házastárs, az élettárs, 
db} a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesné l fiatalabb, önálló keresettel 
nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, 
önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér sze rinti 
gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e 
jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek), 
dc}korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a 
gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), 
dd} a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő 
házastársa vagy élettársa, valamint a db} vagy dc} alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér; 
1.5. Jövedelem: 11Jövedelem": a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) 
szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az 
Szjatv. 27. § (1) bekezdés b} pontjában meghatározott bevételt, valamint az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti 
adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vá llalkozói adóról szóló törvény, a 
kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóró l szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 
1.5.1. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az 
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. 
1.5.2. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a 

fizetett tartásdíj . 
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1.5.3. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített válla lkozási adó, a 
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, 
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és 
munkavállalói járulék. 
1.5.4. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 

alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 
elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági 
őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére 
támogatást fo lyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevéte l csökkenthető az 
igazolt kö ltségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve 
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 
1.5.5. Nem minősül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni a rendkívüli települési támogatást, a 
lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 
kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 
felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön 
ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos 
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági 
támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi 
munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli 
keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társada lmi gondozásért 
kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a 
szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja álta l a szövetkezetben végzett tevékenység 
ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóró l szóló törvény alapján adómentes bevétel, az 
é l etvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog 
átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyon i értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az 
eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója 
é l etvite l sze rű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, 
va lamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség 
megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás 
szo lgá ltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került 
sor .. 
1.5.6. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét. 
1.5.7. A havi jövedelem kiszámításakor 
1.5.7 .1. a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt, 
1.5.7.2. a nem rendszeres jövedelem, illetve vá llalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem 
benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi át lagát kel l együttesen figyelembe venni. 
1.5.7.3. vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, 
továbbá pénzforgalmi szolgá ltatóná l kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett - összeg, amelynek 
ba} külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
harmincszorosát, vagy 
bb) együttes forga lmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát 
meghaladja, azza l, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági 
feltételeinek vizsgálatáná l nem minősü l vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen 
la kik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra 
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2. Jövedelem típusai: 
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2.1.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, 
közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, 
igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses 
szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként 
folytatott· személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem. 
2.1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 
jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből 
származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint te ljesített 
mellékszolgáltatást. 
2.1.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási 
díj, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély, 
gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 
2.1.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, 
árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a táncművészeti 
életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók 
egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, 
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék. 
2.1.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak 
járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az 
ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított 
keresetpótló juttatás. 
2.1.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást 
elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó 
jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, 
életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az 
előző sorokban nem került feltüntetésre. 
2.1.7 A jövedelemről - a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás, vagy a 
fogyatékossági támogatás kivételével - a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem t ípusának megfelelő iratot 
vagy annak másolatát. 

3. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k) részéről a kérelem 
beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat: 
- nyugdíjas esetében a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő fénymásolatát a 
folyósítás jogcíméről és összegérő l, valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi nyugdíjigazolás (szelvény vagy 
banki igazolás) fénymásolatát; 
- munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben részesülő esetében a munkáltató által kiadott hivatalos 
igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről ; 

- Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a folyósított ellátás 

összegé ről az előző egy hónap szelvényének másolatát; 
- azon kérelmezők, akik 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és állástalanok, a 
munkaügyi központ által kiá llított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról, hogy az álláskeresők 

nyilvántartásában szerepelnek-e vagy az álláskeresők kiskönyvének egyszerű másolata a jelentkezés várható 
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-vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételesen havi bontásban -
kö nyvelő által kiadott igazolást (a válla lkozói tevékenység kezdő időpontjának feltüntetésével továbbá a lezárt 
gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolást, amennyiben ezen i dőtartam alatt 

táppénzellátásban is részesült, annak nettó összegéről hivatalos igazolást; 
·Őstermelő esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fé nymásolata, va lamint a kérelem beadását megelőző 12 
hónap nettó jövedelmérő l - tételes bontásban - szóló igazolás. Az őstermelő/könyvelője álta l kiadott - tételes -
igazo láson fel kel l tüntetni, hogy a nettó összeg az igazolt költségekkel csökkentésre került, s az őstermelő i 

tevé kenységbő l szárm azó mindennemű jövedelem az értékesítési betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került, 
továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NA V által kiadott jövedelemigazolás; 
- árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kü ldött év eleji 
összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult az elutasító/megszüntető 
határozat fénymásolat a) 
- válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát, a megállapított/fizetendő 

gyermekta rtásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy igazolást (amennyiben válófélben vannak, a 
házasság felbontására irányuló kereset fénymáso latát) 
- tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnésérő l szóló dokumentum fénymásolatát; 
vá llalkozói vagy ősterme lői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány visszavonásáról, tá rsas 
vá llalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről szóló dokumentum fénymásolatát; 
- tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló 
dokumentum - a tagozat jelölésével -fénymásolatát; 
- az előző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást, amennyiben nem 
részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát; 
- gyámkirendelő és/vagy gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát; 
- tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pót lék, rokkantsági járadék, saját jogú 
rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat másolatát; 
- autist a, t est i, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi 
pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás fo lyósítását igazoló irat; 
- amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon va ló tartózkodás jogcímét igazoló irat fénymásolatát; 

- csato lni szükséges továbbá a vagyonnyilatkozatot, 
- igazolást a lakásba n t artózkodásának jogcíméről (pl.: bérleti szerződés), 
- bérelt lakás esetén az albérlet i/bérleti szerződés egyszerű másolatát kell csatolni, azzal, hogy annak érvényességét a 
támogatás benyújtásának i dőpontj áva l megegyezően a főbérlőnek igazolnia kell, valamint 
- a természetben i szociá lis ellátásként nyújtott ellátás esetén az általa igénybe vett szolgáltatásról a szolgáltató általi 
azonosításához szükséges adatot a j ogosu lt álta l az e lőző hónapban fizetendő közüzemi elszámoló lapok és 
szá mlarész l etezők fénymáso latáva l, ennek hiányában a közüzemi szolgáltató által kiadott hivatalos igazolással kell 
igazolni. 
- gépjármű esetén forgalmi engedély fénymásolatát, amennyiben lízingelt az erről szóló szerződés fénymásolat át 

A helyi lakásfenntartási támogatásra va ló jogosultság részletes szabályairól a www.nyiregyhaza.hu webolda lon 
tájékozódhat. 

Nyíregyháza, 2018. március 01. Dr. Krizsai Anita s.k. osztályvezető 
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NYÍREGYHÁZA 
MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-585: FAX: +36 42 524-586 
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

IGAZOLÁS 

Alulírott a Nyíregyháza Megyei Jogú Városi Szociális és Köznevelési Osztály képviseletében igazolom, 

hogy ... „.„.„.„ .. „.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.Nyíregyháza,„„ .. „.„.„.„.„.„„ .. „.„.„„ .. „.„ .. „.„.„.„.„.„.„.„„„„ ... szám alatti lakos helyi lakásfenntartási 

támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmét és előírt mellékleteit átvettem, egyben tájékoztatom, hogy a kérelem 

elbírálására irányuló eljárást megindítottam. 

Nyíregyháza, 20„„„„„„„.„.„„„„„„„ 

p.h ügyintéző 
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NYÍREGYHÁZA 
SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-sss: FAX: +36 42 S24·S86 
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

A KÉRELMEZŐ ADATAI: 

KÉRELEM 

LAKBÉR HOZZÁJÁRULÁSI TÁMOGATÁS 

megállapítására 

NEVE:.. ...... ..... ...................................... LEÁNYKORI NEVE: .......... .......... .......... ............. ...... ...... . . 

SZÜLETÉSI IDEJE: ............. ..... .... .... .. . HELYE: ... ...... ........................................................... ....... . 

ANYJA NEVE: .. .. .................. ................ CSALÁDI ÁLLAPOTA: .......... ............. ....... ................. ... .. . 

TAJ SZÁMA:..... ..... .............................. ÁLLAMPOLGÁRSÁGA: ................................................ . 

ÁLLANDÓ LAKÓHELYE: .......... ........ ......... ........................................................................................... . 

TARTÓZKODÁSI HELYE: ...... .... ...... ..... ..... ...................................................................................... . 

TELEFON SZÁMA: ............................................................. (nem kötelező megadni) 

HELYRAJZI SZÁM : .................... ........ . 
, , 2 

LAKASNAGYSAGA: ....... .... ....... ... ... ........ . m 

FŰTÉS MÓDJA: ... ........................... ..................... ............ ........... ........................ . 

LAKÁS HASZNÁLATÁNAK JOGCÍME: bérlet, albérlet, haszonélvezet i jog, szívességi használat, egyéb: 

MIÓTA LAKIK A LAKÁSBAN ............. ........................ . LAKÁSBAN ÉLŐK SZÁMA: .. ....... ..... . 

Kérem j elölje, hogy az alábbiak közül mely díjakat fizeti: 

Bérleti díj 

Lakáshasználati díj 

Társasházi közös költség 

Gázenergia díj 

Vízdíj 

Albérleti díj 

Villamos energia díj 

Távhődíj 

Szemétszállítási díj 

Kedvező elb írálás esetén a támogatást a ............................................................. -ná l vezetett 

...................................................... számlaszámra kérem 

R E G Y H Á Z A 
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NYÍREGYHÁZA 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

A kérelmezővel egy lakásba költözők, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek (a 
háztartásban együtt élők) adatai : 

Név, leánykori név Születési idő Anyja neve Családi állapota Foglalkozás 
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NYÍREGYHÁZA 
SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 

M EGYEi JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

4401 NYfREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-.r;85; FAX: +36 42 524-586 
E-MAIL: NYHSZOC@NVIREGYHAZA.HU 

JÖVEDELEMRŐL NYILATKOZAT 

JÖVEDELMEK KÉRELMEZŐ HÁZASTÁRS; GYERMEK EGYÉB EGYÉB 
TIPUSAI: ÉLETIÁRS HASZNÁLÓ HASZNÁLÓ 

MUNKAVISZONYBÓL, 
MUNKAVÉGZÉSRE IRÁNYULÓ 
EGYÉB JOGVISZONYBÓL 
SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM, 

TÁPPÉNZ 

TÁRSAS ÉS EGYÉNI 
VÁLLALKOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ 
JÖVEDELEM 

INGATLAN-, INGÓ 
VAGYONTÁRGYAK 
ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL, VAGYONI 
ÉRTÉKŰ JOG ÁTRUHÁZÁSÁBÓL 
SZÁRMAZÓ 
JÖVEDELEM 

NYUGELLÁTÁS, BALESETI 
NYUGELLÁTÁS, 
EGYÉB 
NYUGDÍJSZERŰ ELLÁTÁSOK 

GYEMREK ELLÁTÁSÁHOZ ÉS 
GONDOZÁSÁHOZ KAPCSOLATOS 
TÁMOGATÁSOK: 
GYED, GYES, GYET, CS.P., GYT. 
DU, ÁRVAELLÁTÁS 

ÖNKORMÁNYZAT ÉS 
MUNKAÜGYI SZERVEK 
ÁLTAL FOLYÓSÍ10TI 
RENDSZERES PENZELLÁTÁS: 
rendszeres szoc. segély, 
á~olási díj1 
ál áskeresesi támogatás 
FÖLD 
BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ 
JÖVEDELEM 

EGYÉB: kapott tartásdíj, 
ösztöndíj, értékpapírból 
származó jövedelem, kisösszegű 
kifizetés, stb. 

A HÁZTARTÁS EGY HÓNAPRA JUTÓ NETIÓ ÖSSZJÖVEDELME: ............................ Ft 
A HÁZTARTÁS EGY FŐRE JUTÓ HAVI NETIÓ JÖVEDELME: .... ...... .... ...... ....... Ft 
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban megjelölt adatok a valóságnak 
mindenben megfelelnek. 
Nyíregyháza, 200 .................... . 

nyilatkozattevő aláírása 
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NYÍREGYHÁZA 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

A kérelmező által fontosnak tartott körülmények: 

Nyilatkozatok a lakbérhozzájárulási támogatás megállapításához: 

Alulírott ..... „ ... „ ..... „ ... „ .................... „ .... „ .......... „.............. büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 

kérelemben megjelölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, egyben az alábbi nyilatkozatot teszem: 

Hozzájárulok, hogy személyi adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes adatbázisában rögzítsék és azokat a 

lakbérhozzájárulási támogatás megállapításával és folyósításával összefüggően más - az ügyben hatáskörrel rendelkező 

- államigazgatási szervek, illetve te rmészetbeni segélyezés esetén a határozatban megje lölendő magánszemély, vagy 

gazdálkodó szervezet tudomására hozzák. 

Nyíregyháza, 20 ............................... hó .................. napján 

a kérelmező aláírása 
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NYÍREGYHÁZA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

K É REL E M 
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 

megállapításá ra 

/*létfenntartásra, nappali tagozatos egyetemi/főiskolai hallgató részére, rendkívüli gyógyszertámogatásként, 

kelengyetámogatáshoz, t emetési hozzájáruláshoz, 
szabadság vesztés/szü lők elvesztése/ rendszeres pénzellátás megszűnése miatt havi rendszerességgel nyújtott 

támogatáshoz *a kívánt rész aláhúzandó !/ 

A KÉRELMEZŐ ADATAI 

Személyi adatok: 
1. A kérelmező személyre vonat kozó adatok: 
Neve: ....... ..................................... ....... ...... ..... .. ...... ........ ...... ..... .. ..... ....... ...... .. .. .... .. ... ........ ..... ...... ... .... .... ........ . . 

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

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

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

Lakóhely: irányítószám település 

...... ... ... .. ..... ........... ... ..... .... .. utca/ út/ tér ... .. .... .. ... házszám .„ ..... .... épület/lé pcsőház ...... emelet ... .... ajtó 

Tartózkodási hely: „ ...... . . .. „ .... irányítószám .. ..... .. ..... ....................................... település .... ... ...... ....... .... ........... utca/út/tér 

..... . . . . „ . . . házszám ... ..... .. épület/lépcsőház ...... .. .. emelet .......... „ •• ajtó 

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell 
fel tüntetni) 
Állampo lgársága: ............... ............................ . 
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén) : 
[ ] szabad mozgás és tartózkodás jogával rend e lkező,vagy 

[ ] EU kék kártyáva l rendelkező, vagy 
[ ] bevándorolt/lete lepedett, vagy 
[ ] menekült/o ltalmazott/ honta lan. 
Taj -száma: ... „ .„ .. .. . ... . .•. . .... „„ . . „ . .. . „ .... „ .... Telefon száma (nem kötele ző megadni) . „ . ...... . ....... „ ................ . ...... . 

2. A kérelmező családi állapota 
rn egyedülálló 
rn házastársával / élettá rsával él együtt 

3. A HÁZASTÁRS/ÉLETIÁRS ADATAI 
Neve: ........ ....... ... ........ ... ............ ......................... .. ....... .................... ..... .. ..... ... ......... ..... .. ... ....... .. .... .. ..... .... . 

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

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

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

MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉ.R 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-585: FAX: +36 42 524-586 
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

Lakóhely: irányítószám település 

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

T 'kd'.hl ., ,, ' 1 ··1· /'/' artoz o asi e y : „ ........ „ ...... 1rany1toszam .„„ ....... „ ........ „ ............... „„ ... „„.„ te epu es ....... „.„ .. „„ .. „ .. „.„„„ .. utca ut ter 

... „ .... „ ... házszám „ ........ épület/lépcsőház .......... emelet ... „.„„.„.ajtó 

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell 
feltüntetni) 

Taj-száma: .... „ ...... „ .. „ .... „.„„ .. „.„ .... „„ .... „ .... „ ....... „ .... „ .. „. 

A KÉRELEM RÖVID INDOKOLÁSA: 

A KÉRELMEZŐVEL EGY LAKÁSBAN EGYÜTT ÉLŐ - OTT BEJELENTETT LAKÓHELLYEL VAGY TARTÓZKODÁSI HELLYEL 

RENDELKEZŐ KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK (LÁSD A KÖVETKEZŐ OLDALT), AZAZ: A CSALÁD TAGJAINAK ADATAI: 

NÉV, LEÁNYKORI SZÜLETÉSI IDŐ, 
- - r 

NÉV ROKONSÁG ANYJA NEVE CSALÁDI ÁLLAPOTA TAJ-SZÁM 

MEGJELÖLÉSE --- -- ..... 

- . 

- ... ... 

--

1--- ----- ---

-· - f---

- - „ 

- ~ 
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NYÍREGYHÁZA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-s85; FAX: +36 42 524-586 
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

A jövedelmi helyzetre vonatkozó táblázatban gyermekként kell feltüntetni: a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel 
nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje 
szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesné l fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermeket, örökbe fogadott gyermeket, mostohagyermeket és a 
Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermeket (a 
továbbiakban: nevelt gyermek), korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a test i, érzékszervi, 
értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermeket, amennyiben ez az 
állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. A 18. életévét be nem töltött gyermek 
vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, valamint a testvért. 

JÖVEDELEM-NYILATKOZAT A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐ EGY HÓNAP JÖVEDELMEIRŐL 

(Jövedelmek esetében a tájékoztatóban leírt dokumentumokat kérjük csatolni!) 

A JÖVEDELMEK 
JOGCÍME: 

MUNKAVISZONYBÓL, 
MUNKAVÉGZÉSRE 
IRÁNYULÓ EGYÉB 
JOGVISZONYBÓL 
SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM, 
TÁPPÉNZ 

TÁRSAS ÉS EGYÉNI 
VÁLLALKOZÁSBÓL 
SZÁRMAZÓ JOVEDELEM 

INGATLAN·,INGÓ 
VAGYONTÁRGYAK 
ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL, 
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG 
ÁTRUHÁZÁSÁBÓL 

KÉRELMEZŐ 

SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM 

NYUGELLÁTÁS, 
r--

l BALESETI NYUGELLÁTÁS, 
EGYÉB NYUGDÍJ, . RENDSZ. 
SZOC. JÁR. 
GYERM_E_K_E-LLA~-TÁSÁ-VAL 

ÉS GONDOZÁSÁ-VAL 
KAPCS. TÁMOGATÁSOK: 
GYET; GYED, GYES, CSP. 
GYT. DIJ 
ÖNKORMÁNYZATi15 

MUNKAÜGYI SZERV 

+ 

HÁZASTÁRS/ 
ÉLETTÁRS 

-i 

20 ÉVESNÉL 
FIATALABB 
ÖNNÁLLÓ 

KERESETTEL 
NEM REN· 
DELKEZŐ 
GYERMEK 

-+--

23 ÉVESNÉL 
FIATALABB, ÖNÁLLÓ 

KERESETTEL 
NEM RENDELKEZŐ, 

A NAPPALI 
OKTATÁS 

MUNKARENDJE 
SZERINT TA· 

NULMÁNYOKAT 
FOLYTATÓ GYERMEK 

--+ 

1 

1 

f 

f-

t 
1 

- i 

2S ÉVESNÉL 
FIATALABB, 

ÖNÁLLÓ 
KERESETTEL 

NEM 
RENDELKEZŐ, 

FELSŐ· 
OKTATÁSI 
TANUL· 

MÁNYOKAT 
FOLYTATÓ 
GYERMEK 

--+ 

ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT 1 

RENDSZERES PÉNZ· 1 -----~__J__ -~-~~-~-~ ~~~-~~~-~~----~-~~-~ 

l 
KORHATÁRRA 

TEKINTET NÉLKÜL 
A TARTÓSAN 

BETEG, ILLETVE 
FOGYATÉKOS 

GYERMEK 
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NYÍREGYHÁZA 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

ELLÁTÁS: álláskeresési 
támogatás, rendszeres 
szociális segély; stb. 
FÖLD 
BÉRBEADÁSÁBÓL 
SZÁRMAZÓ 
JÖVEDELEM 
EGYÉB:(pl. ösztöndíj, 
értékpapírból származó 
jövedelem, kisösszegű 
kifizeté~s) _ _ _ _ 

-+--

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 
TELEFON: +36 42 524-585: FAX: +)6 42 524-)86 
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

... 

EGY HÓNAPRA JUTÓ NETTÓ JÖVEDELEM: ..... „„„„„„„ ... „„.„„„„„„.„„.„.„„„„.„ .. „ .. „.„„„„.„„„ ... „„ ... „Ft. 
EGY FŐRE JUTÓ NETTÓ HAVI JÖVEDELEM: „„„„.„„.„„„„ .. „„ .. „„„„„„„„.„„ „„„ „„„„„„„„„„.„.„„.„„„„Ft. 

NYILATKOZATOK 

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEMHEZ 

Alulírott: „.„„.„„ .. „„„„„„.„„ .. „„.„„.„ .. „„„ .. „ .. „.„„„„„„büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 

kérelmemben meghatározott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, egyben az alábbi nyilatkozatokat 

teszem. 

Kijelentem, hogy 

·életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek. (A megfelelő rész aláhúzandó) 

. hozzájárulok, hogy személyi adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes adatbázisában rögzítsék és azokat az 

rendkívüli települési támogatás megállapításával és folyósításával összefüggően más - az ügyben hatáskörrel 

rendelkező - államigazgatási szervek, illetve természetbeni segélyezés esetén a megállapító határozatban megjelölt 

kereskedelmi szervezet tudomására hozzák. 

Nyíregyháza, 20„„. év „ .. „„„.„„„.„„„„„hó „.„„„.„„ napján 

a kérelmező aláírása 
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NYÍREGYHÁZA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
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4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-sss; FAX: +36 42 524.586 
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

A SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY HATÁROZATI JAVASLATA: 

Megállapított havi összes jövedelem: „„ .. „ ...... „ ... „ .... „ Ft 

Megállapított egy főre jutó havi jövedelem: ......... ............. ..... Ft 

Az egy főre jutó jövedelem alapján a kérelem elutasítását javaslom. 

A rendkívüli települési támogatás javasolt összege: ............................. Ft 

A rendkívüli t elepülési támogatás formája: PÉNZBELI / TERMÉSZETBENI 
A tárgyévben nyújtott rendkívüli települési támogatás száma: .............................. . 
A tárgyévben nyújtott rendkívüli telepü lési támogatások együttes összege: .............................. . 
A t árgyévben nyújtott rendkívüli települési támogatások száma/együttes összege alapján 

a kérelem elutasítását javaslom. 

A megállapított rendszeres települési támogatás időtartama és összege: 
201.. ........ napjától 201.. .......... napjáig havi ......... .. ............. Ft. összegben. 

Nyíregyháza, 20 ......... .. .... hó ...... napján. Ügyintéző ........................... . 
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Tisztelt Ügyfelünk! 

Ké rjük, hogy a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem nyomtatványát a valóságnak megfelelő adatok 
alapján szíveskedjen kitölteni, mert a valótlan adatok közlése büntetőjogi felelősséget von maga után. 

Továbbá kérjük, hogy ezen a tájékoztatón felsorolt igazolásokat - az Ön(ök) helyzetére vonatkozóan - maradéktalanul 
csatolja hozzá kérelméhez, mert csak a hiánytalanul felszerelt kérelmek alapján tudunk ügyében érdemben döntést hozni ! 
Tájékoztatjuk, ha kéri, hogy más hatóságtól szerezzük be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba kell 
foglalnia, mely az Ön személyes adata tekintetében adatkezeléshez, i lletve továbbít áshoz való hozzáj árulásnak minősül. 
Ügye elbírálása ezáltal hosszabb időt vesz igénybe. 

1. A jövedelmi adatok kitöltéséhez 
1.1. egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 
1.2. család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben 
együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége. 
1.3. közeli hozzátartozó: 
da} a házastárs, az élettárs, 
db} a húszévesnél fiata labb, önálló keresette l nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiata labb, önálló keresettel nem 
rende lkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló 
keresette l nem rendelkező, fe lsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, 
örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvéde lmi neve lőszü lő által e jogviszonya 
keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek), 
dc)korhatárra való tekintet nélkü l a ta rtósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos 
vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének 
bet öltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), 
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerint i és az örökbe fogadó szülő, a szü lő házastá rsa 
vagy élet tá rsa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfe lelő testvér; 
1.4. Jövedelem: „ Jövedelem": a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVI I. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) 
szerint meghatározott, be lföld ről vagy külfö l dről származó · megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 
27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt, valamint az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes 
bevételt, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások 
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűs ített közteherviselési hozzájárulásról szóló 
törvény szerint adót, illetve hozzájáru lást kell fizetni. 
1.4.1. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az 
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. 
1.4.2. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett 
ta rtásdíj. 
1.4.3. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a 
magánszemélyt terhe lő egysze rűsített közt ehervise lési hozzájáru lás, egészségbiztosítási hozzájáru lás és járulék, 
egészségügyi szolgá ltatás i járulék, nyugdíj járulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és 

munkavállalói járulék. 
1.4.4. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául 
szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövede lemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek 
minősü lő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-áva l. Ha a mezőgazdasági ősterme lő adóévi 
őste rmelésbő l származó bevéte le nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogat ást folyósítottak, 
annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a 
bevétel 40%-ának megfe lelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfele lő 

összeggel. 
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1.4.5. Nem minősül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni a rendkívüli települési támogatást, a 
lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 
kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcso lódó hátralékot felhalmozó 
személyek részére nyújtott települési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott 
támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági 
támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek 
pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet 
által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő 

munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, va lamint az adórendszeren kívü li keresettel járó háztartási munka havi 
ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz 
nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) 
tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló 

törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott 
ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog 
ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, 
vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog 
vásá rlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy 
a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás 
szo lgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor„ 
1.4.6. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét. 
1.4.7. A havi jövedelem kiszámításakor 
1.4.7.1. a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt, 
1.4.7.2. a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, ősterme lésbő l származó jövedelem esetén a kérelem 
benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát ke ll együttesen figyelembe venni. 

2. Jövedelem típusai: 
2. 1.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, 
közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi 
szolgálat i jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses szolgálati 
jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott -
szemé lyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem. 
2.1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: 

itt kell feltüntetni a j ogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgá ló tevékenységéből származó jövedelmet, a 
gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást. 
2.1.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, 
csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély, 
gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 
2.1.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, 

árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár e l őtti ellátás, szolgá lati járandóság, a táncművészeti 
életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók 
egészségkárosodási j áradéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politi kai rehabilitációs ellátások, házastársi 
pótlék, házastá rs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék. 
2.1.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak 

járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügye leti támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási 
díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpót ló 
juttatás. 
2.1.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást e lősegítő 

megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, 

u 
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ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és 
más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került 

feltüntetésre . 
2.1.7 A jövedelemről - a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás, vagy a fogyatékossági 
támogatás kivételével - a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát. 

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége; 

rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti 

ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, 

munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán 

árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról 

gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított 

pénzbeli ellátás, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak 

pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az 

időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az 

ápolási díj, a tartós ápolást végzők időskori támogatása, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, 

valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás; 

A kérelemhez szíveskedjék csatolni: 

• nyugdíjas esetében: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által ez év elején küldött nyugdíjösszesítő fénymásolatát a 
folyósítás összegéről és jogcíméről, valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi nyugdíjszelvények vagy 
folyószámla-kivonat fénymásolatát; 

• árvaellátás folyósítása esetén az előző 1 havi szelvényen/folyószámla-kivonaton kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
álta l küldött összesítő fénymásolata (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult, az 

elutasító/megszüntető határozat fénymásolatát); 

• munkaviszonnyal rendelkező esetében: a munkáltató által kiadott hivatalos igazolást a kérelem beadását megelőző 1 
havi nettó jövedelméről, külön a családi pótlék összegét feltüntetve; 

• Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a folyósított ellátás 
összegéről az előző 1 hónap sze lvényének másolatát; 

• azon kérelmezők, akik a 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és állástalanok, az 
állami foglalkoztatási szerv által kiadott hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról, hogy az álláskeresők 

nyilvántartásában szerepel-e, vagy az álláskeresők kiskönyvének egyszerű másolata a jelentkezés várható 
időpontjáról, s a mellékelten csatolt nyilatkozatot kitöltve; 

• nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről szóló nyilatkozatot; 

• tartós jövedelem-csökkenés esetén: a rendszeres pénzellátás, jövedelem megszüntetéséről szóló dokumentum 
fénymásolatát, vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány visszavonásáról, 

társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről készült dokumentum fénymásolatát; 
• vállalkozó esetén: a kérelem beadását megelőző 12 havi nettó jövedelemről - tételes bontásban - könyvelő által 

kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának feltüntetésével) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
igazolását az előző gazdasági évre vonatkozólag; amennyiben ezen időtartam alatt táppénzellátásban is részesült, 
annak nettó összegéről hivatalos igazolást; 
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• őstermelő esetén: az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását megelőző 12 havi 
nettó átlagjövedelméről szóló igazolást. Az őstermelő/könyvelője által kiadott - tételes - igazoláson fel kell tüntetni, 
hogy a nettó összeg az igazolt költségekkel csökkentésre került, s az őstermelői tevékenységből származó 
mindennemű jövedelem az értékesítési betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került. Továbbá lezárt gazdasági 

évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolást. 

• a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, 
illetve gyámhatósági döntést; 

• gyermektartásdíjról szelvényt vagy igazolást; 

• házasság felbontása esetén: a házasság felbontásáról szóló bírósági végzés másolatát a gyermek elhelyezését és 
tartását szabályozó bírósági ítélet, illetve egyezséget jóváhagyó végzés fénymásolt példányát; 
Amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset vagy bírósági idéző végzés fénymásolatát. 

• tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló 
dokumentum - a tagozat jelölésével -fénymásolatát; 

• az ösztöndíj előző havi nettó összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást,; amennyiben nem 
részesü l ösztöndíjban, erről az oktatási intézmény által kiadott hivatalos dokumentumot; 

• amennyiben jövedelmét levonás terheli, annak jogcíméről és a levonás kérelem benyújtását megelőző havi nettó 
összegéről igazolást; 

• amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat fénymásolatát. 

• pénzbeli ellátásának megszüntetéséről szóló határozat másolatát, illetve szabadlábra helyezéséről szóló igazolást; 

• elemi kár esetén nyújtott segély esetén a jövedelem-igazolásokon felül a helyreállítás költségeiről készített 
kimutatást; 

• gyógykezelési költségek részbeni fedezetéül - a társadalombiztosítás által nem támogatott -gyógyszer-támogatásként 
annak költségét igazoló hivatalos dokumentumot a jövedelem-igazolások csatolása mellett; 

• várandós anya részére nyújtott támogatás esetén a terhesgondozásról szóló igazolást a jövedelem-igazolások 
csatolása mellett; 

• keresőképtelenség miatt megállapított támogatás esetén a keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi 
igazolást a jövedelem-igazolások csatolása mellett; 

• azon kére lmezők, akik a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz kérelmezik a támogatást, a 
jövedelem-igazolások csatolása mellett a kapcsolattartást igazoló dokumentumot; 

• iskoláztatás biztosítása érdekében benyújtott támogatás iránti kérelem esetén a jövedelem-igazolások csatolása 
mellett a tankönyv és/vagy tanszerellátás költségét igazoló számla. 

• temetési költségekhez való hozzájárulás esetén a jövedelem-igazolások csatolása mellett a temetkezési számla 1. 
számú eredeti példányát! 

A PONTOS ADATEGYEZTETÉS ÉRDEKÉBEN SZÍVESKEDJENEK A KÉRELMEZŐ SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁT ÉS LAKCÍMKÁRTYÁJÁT A 
KÉRELEM BENYÚJTÁSAKOR BEMUTATNI ! 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról szóló 3/2015. (11. 20.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése szerint a rendkívüli települési 
támogatás az egy naptári évben adható összeg felső határa nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 220 %-át, azzal, hogy a temetési költségekre tekintettel igényel rendkívüli települési támogatás, valamint a havi 
rendszerességgel nyújtható rendkívüli települési támogatás összegét figyelmen kívül kell hagyni, ezért kérjük, hogy a 
támogatás iránti kérelmét valóban, csak akkor nyújtsa be, ha a folyósítás feltételéül szolgáló rendkívü li élethelyzet tényleg 
bekövetkezett. 

Tájékoztatjuk, hogy az esetenként nyújtott támogatás az összes körülmények mérlegelésével pénzbeli vagy természetbeni 
ellátás formájában fogják megállapítani. 
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Felhívom szíves figyelmét, hogy a kérelem valótlan adatokkal történő kitöltése büntetőjogi felelősségre vonással járhat! 

A fentiek után kérjük, hogy a kérelmét tartalmazó nyomtatványt pontosan és olvashatóan kitöltve az előírt mellékletekkel 
együtt, lehetőleg személyesen, vagy meghatalmazottja útján a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában 
szíveskedjen benyújtani. 

Nyíregyháza, 2018. március 01. 

Tisztelette 1: 

(Yj Ny R E G Y H Á Z A 

Dr. Krizsai Anita s.k. 
osztályvezető 

WWW.NYIREGYHAZA.HU 

44 



NYÍREGYHÁZA 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 
TELEFON: +36 42 524.585; FAX: t36 42 524-586 
E MAIL: NYHSZOC@NYIRE.GYHAZA.HU 

TÁJÉKOZTATÓ 
a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem adatlapjának kitöltéséhez 

Tisztelt Ügyfelünk! 

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról szóló 3/2015. {11.20.) számú helyi önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 14-16. §-ának 
rendelkezései alapján Önkormányzatunk a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, va lamint 
időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő szociálisan rászorult személyek részére rendkívüli települési 
támogatást nyújt. 
Az Ör. 14. §-ának (1) bekezdés a) pontja szerint a pénzbeli, vagy természetben nyújtott ellátásra szociálisan rászorultnak 
tekinthető az az egyedül élő személy, akinek a havi - a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott -
munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán nyugdíjpénztári tagdíjjal, 
va lamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének százhetven százalékát / 2018. évben: 48.450 Ft / , illetve az akinek családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át / 2018. évben: 37.050 Ft/. 
A Szt. 4. § (1) bekezdés d) pontja értelmében közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs a húszévesnél fiatalabb, önálló 
keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás 
munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási 
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a 
Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a 
továbbiakban: nevelt gyermek), korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, 
értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a 
gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), a 18. életévét be nem 
töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa valamint a 
18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy 
élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér; 
Az Ör. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerint nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgató részére a tanulmányi félév 
megkezdésével járó többletkiadásokhoz történő hozzájárulásként rendkívüli települési támogatás adható, ha családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át; azaz: a 2018. 
évben a 48.450 Ft-ot. 
Az Ör. 15. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatást 
állapít meg annak, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200%-át (2018. évben: 57.000.-Ft.), egyedülélő esetén annak 300%-át (2018. évben: 85.500.-Ft.) . 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Szociális és Köznevelési Osztály 

IGAZOLÁS 

Alulírott a Szociális és Köznevelési Osztály képviseletében igazolom, hogy „„„„.„.„.„„.„„„„„„„.„„.„ 44„„.„„ Nyíregyháza, 
„ .... „„ .... „„ .. „„ .. „ ... „„„ .. „ „„.„ .. szám alatti lakos rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmét és mellékleteit a 
mai napon benyújtotta, egyben a kérelmének elbírálására irányuló eljárást megindítom. 

Nyíregyháza, 20 .„„ ......... . p.h 
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A kérelmező adatai: 

KÉRELEM 
ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS 

megállapítására 

Neve: ...... „„ .. „ ..... „„ ............. „ ... „ ..... „ ..... „.„ .................. „ .... „ .. „.„ .... „ .. „ .. „ ... „.„.„.„ ... „„ ... „ ................... „ .. 

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

Anyja neve: .......... „ ................. „„ .......... „ .... „.„ .. „ ......... Családi állapota.„ ....... „ ... „ ....... „ .... „ ..... „ .............. . 

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

Lakóhely:„.„.„ .„.„.„ .. „„.„.„.„.„.„.„.„.„„„„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„„„„„„„.„.„„„„.„„„„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„. 

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: D D D - D D D - D D D 
Állampolgársága:„.„.„.„.„„„„.„„„„.„.„.„.„.„.„„„„„„„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„ .. „„. 

A kérelmező idegenrendészeti státusza: 
(nem magyar állampolgárság esetén) 
o szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 
o EU kék kártyáva l rendelkező, vagy 
o bevándorolt / letelepedett, vagy 
o menekült/oltalmazott/ hontalan. 

L k , ' 2 H 1 . . ' F" ' 'd· a as nagysaga: „„„ m e yra1z1 szam:„„„.„„„„„„„„. utes mo 1a: „„„„.„„„„„„„„„„„„„„„„. 

Lakás használatának jogcíme: tulajdonjog, bérlet, albérlet, haszonélvezeti jog, szívességi használat, 
egyéb: „.„ .. „„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„„„„.„.„.„.„.„.„. 
Mióta lakik a lakásban: „„„„„„„„„„.„„„„„„„„„„. Lakásban é lők száma: „„„„„„ 

A SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY HATÁROZATI JAVASLATA: 

háztartás egy főre jutó havi jövedelme: „„„„„„„„„„„„„„„„. Ft ~ 
háztartás havi összes jövedelme: „„.„„„„.„ ... „„.„„„„. Ft 

helyi adósságcsökkentési támogatás megállapítását - elutasítását javaslom. 

Hitelező közüzem 

(Yj Ny 

Futamidő 

20„.„„„„„„ - 20.„„„.„„„ . 

20.„„„„„„„ - 20„„„„„„„. 

20„„„„„„„. - 20„„„„„„„. 

20„„„„„„„. - 20„„„„„„„. 

20„„„„„„„. - 20„„„„„„„. 

20„„„„„„„. - 20„„„„„„„. 

R E G Y H Á Z A 

Tám./hó Önrész/hó 
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.. . , " 1 ugy1ntezo: ................................ . 

LAKHATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADÓSSÁG TÍPUSA ÉS ÖSSZEGE 

Az adósság jogcíme Az adósság összege 

lakbérhátralék 
központi fűtési díjtartozás 
távhő - szolgáltatási díjtartozás 
közösköltség - hátralék 
áramdíjtartozás 
vezetékes gázdíj tartozás 
víz- és csatornahasználati díjtartozás 
szemétszállítási díjtartozás 
összesen: 

A KÉRELMEZŐVEL EGY LAKÁSBAN EGYÜTTÉLŐ, OTT BEJELENTETT LAKÓHELLYEL VAGY TARTÓZKODÁSI HELLYEL 
RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK /HÁZTARTÁS/ ADATAI: 

/LÁSD A KÖVETKEZŐ TÁBLÁZATOT IS/ 

SZÜLETÉSI ÉV, HÓ, 

NÉV, NAP, ANYJA LEÁNYKORI 
CSALÁDI ÁLLAPOTA 

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI 
SZÜLETÉSI NÉV ROKONSÁG NEVE AZONOSÍTÓ JELE 

MEGJELÖLÉSE 
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A LAKÁS KOMFORTFOKOZATA 

összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfortnélküli, szükséglakás, lakásként használt nem lakás céljára szolgáló 
helyiség, üdülő, egyéb: 

A KÉRELEM RÖVID INDOKLÁSA: 

JÖVEDELEM-NYILATKOZAT 
(Jövedelmek esetében a tájékoztatóban leírt dokumentumokat kérjük csatolni!) 

A jövedelem összegét a szerző személy alatti rovatba Ft-ban kell beírni! 

A JÖVEDELMEK TÍPUSAI 

MUNKAVISZONYBÓL; 

MUNKAVÉGZÉSRE 
IRÁNYULÓ EGYÉB 
JOGVISZONYBÓL 
SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM, 

TÁPPÉNZ 

TÁRSAS ÉS EGYÉNI 

VÁLLALKOZÁSBÓL 
SZÁRMAZÓ JOVEDELEM 

INGATLAN-,INGÓ 
VAGYONTÁRGYAK ÉR-
TÉKESÍTÉSÉBŐL,VA-GYONI 
ÉRTÉKŰ JOG 

ÁTRUHÁZÁSÁBÓL 
SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM 

KÉRELMEZŐ 

- --

- - - ----

HÁZASTÁRS, 
ÉLETTÁRS 

-

GYERMEK SZÜLŐ NAGYSZÜLŐ 

1 

1 
1 

1 

---- -

1 

EGYÉB 
HASZNÁLÓ 

< 

- '- ----< 

NYUGELLÁTÁS, 1 

BALESETI NYUGELLÁTÁS, 
1 

EGYÉB NYUGDÍJ,. 

RENDSZ. SZOC. JÁR.: 
- -

GYERMEK ELLÁTÁSÁ-VAL 

ÉS GONDOZÁSÁ-VAL 

KAPCS. TÁMOGA-TÁSOK: 
GYET; GYED, GYES, CSP. 1 

GYT.DIJ - ---- - .... 
ÖNKORMÁNYZATI ÉS 

L_ ___J_ 
1 
MUNKAÜGYI SZERV ___ ._ - --- - - - - - - - • - J 
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ÁLTAL FOLYÓSÍTOTI -

RENDSZERES PÉNZ

ELLÁTÁS: álláskeresési 

támogatás, rendszeres 

szociális segély; stb. 

FÖLD 
BÉRBEADÁSÁBÓL 

SZÁRMAZÓ 

JÖVEDELEM 

EGYÉB:(pl.: kapott 

tartásdíj, ösztöndíj, 
értékpapírból származó 
jövedelem, kisösszegű 

kifiz._) -

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

EGY HÓNAPRA JUTÓ NETIÓ JÖVEDELEM: .. „ .. .. „ .... „ ........ „ ... „.„.„ ... „„ ... „ .. „„ .. „„.„ .. „„ .. „„ .. „„„ .. „„.„„Ft. 
EGY FŐRE JUTÓ NETIÓ HAVI JÖVEDELEM: „„„„„.„„ .. „„„„„„.„„„„„„„„„„ .. „„ .. „„„„„„„„„„„„„„„„„„Ft. 

NYILATKOZATOK 

A HELYI ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 

1 

-1 

Alulírott - a kérelemhez mellékelt tájékoztatóban foglaltak ismeretében - büntetőjogi felelősségem tudatában 
kijelentem, hogy a kérelemben megjelölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, egyben a már folyósított 

támogatás visszafizetésének terhe mellett az alábbi nyilatkozatokat teszem: 
a helyi adósságkezelési szolgáltatás feltételeként előírt helyi adósságkezelési szerződést a Tanácsadóval 

megkötöm és az együttműködésből eredő kötelezettségeimet maradéktalanul teljesítem. 
részletekben nyújtandó helyi adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó önrészesedésemet a 

megállapodásban foglaltaknak megfelelően havi, illetve a határozat előírása szerinti részletekben megfizetem. 
szükség estén a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 51. § (1) bekezdés a) 

pontja, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 54. § (1) bekezdés c) pontja alapján külön 
aláírásommal meghatalmazom a Tanácsadót, illetve a Szociális és Köznevelési Osztályt, hogy a kérelmem 
elbírálásához mellőzhetetlenül szükséges bank-, továbbá adótitkaimat megismerje. 

hozzájárulok, hogy személyi adatimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes adatbázisában rögzítsék és azokat a 
helyi adósságkezelési szolgáltatással összefüggően más, az ügyben hatáskörrel rendelkező - államigazgatási szervek, 
illetve a határozat szerinti hitelezők tudomására hozzák. 

Kérelmem kedvező elbírálása esetére az ügyemben hozandó határozat elleni fellebbezési jogomról lemondok. 

Nyíregyháza, 20„.„.„ ..... „„. 

a kérelmező aláírása háztartás nagykorú tagjainak aláírása 
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4401 NYIREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEl=ON: +36 42 524.585; FAX: +36 42 524-586 
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ 

Kérjük, szíveskedjen pontosan és olvashatóan kitölteni a Nyíregyháza Megyei Jogú Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Centrumában beszerezhető (vagy a Polgármesteri Hivatal honlapján letölthető}, erre a célra 
szolgáló kérelmezőlapot! Továbbá kérjük, hogy ezen a tájékoztatón felsorolt igazolásokat - az Ön(ök) helyzetére 
vonatkozóan - maradéktalanul csatolja a kérelméhez, mert csak a hiánytalanul felszerelt kérelmek alapján tudunk 
ügyében érdemben döntést hozni! Tájékoztatjuk, - ha kéri -, hogy más hatóságtól szerezzük be az Ön által 
megje lölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba kell foglalnia, mely az Ön személyes adata tekintetében 
adatkezeléshez, illetve továbbításhoz való hozzájárulásnak minősül. Ügyének elbírálása ezálta l hosszabb időt vesz 
igénybe. 

Kérjük, hogy a pontos adategyeztetés érdekében a kérelmező személyi igazolványát/lakcímkártyáját/TAJ 
kártyáját (vagy annak másolatát) bemutatni szíveskedjenek ! 

1. A jövedelmi adatok kitöltéséhez 
1.1. Abban az esetben, ha a kérelmező a méltányossági ápolási díjra való jogosultság megállapítását kéri, ahhoz 
szükséges az egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata. 
1.2. egyedülélő : az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 
1.3. család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi 
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók 
közössége. 
1.3.1. háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott beje lentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
személyek közössége; 
1.4. közeli hozzátartozó: 
da) a házastárs, az élet társ, 
db} a húszévesnél fiata labb, öná lló keresettel nem rende l kező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, öná lló keresettel 
nem rend e l kező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, 
öná lló keresettel nem rendelkező, fe l sőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat fo lytató vér szerinti 
gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszü lő által e 
jogviszonya ke retében nevelt gyermek kivételéve l a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek}, 
dc)korhatá rra va ló tekintet né lkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a 
gyermek 25. életévének betö ltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), 
dd} a 18. életévét be nem tö ltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szü lő 

házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfe le lő testvér; 
1.5. Jövedelem: „Jövedelem": a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. t örvény (a továbbiakban: Szjatv.) 
szerint meghatározott, belfö ld rő l vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az 
Szjatv. 27. § (1) bekezdés b} pontjában meghatá rozott bevételt, va lamint az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti 

adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített válla lkozói adóról szó ló törvény, a 
kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvá llalati adóról szóló tö rvény vagy az egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 
1.5.1. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érten i. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az 
elismert költ ségekke l és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. 
1.5.2. Elismert költségnek minősül a személyi j övedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a 
fize tett tartásdíj. 
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1.5.3. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a 
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, 
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és 
munkavállalói járulék. 
1.5.4. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 
elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági 
őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére 
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az 
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve 
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 
1.5.5. Nem minősül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni a rendkívüli települési támogatást, a 
lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 
kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 
felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön 
ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos 
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági 
támogatást, a fogadó szervezet álta l az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi 
munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, va lamint az adórendszeren kívüli 
keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért 
kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a 
szociá lis szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység 
ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az 
életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog 
átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az 
eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója 
életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, 
va lamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség 
megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás 
szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény álta l, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került 
sor .. 
1.5.6. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét. 
1.5.7. A havi jövedelem kiszámításakor 
1.5.7.1. a rend szeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt, 
1.5.7.2. a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésbő l származó jövedelem esetén a kérelem 
benyújtását mege lőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 
1.5.7.3. vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, 
továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett - összeg, amelynek 
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
harmincszorosát, vagy 
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát 
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági 
feltételeinek vizsgá latánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen 
lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra 
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tekintettel fenntartott gépjármű; 

2. Jövedelem típusai: 

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-585: FAX: +36 42 524-586 

E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

2.1.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, 
köza lkalmazotti, közszolgá lati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, 

igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses 
szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként 
folytatott - személyes közreműködést igény lő - tevékenységből származó jövedelem. 
2.1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 
jövedelem: itt ke ll feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a vá lasztott könyvvizsgáló tevékenységéből 
származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített 
mellékszolgáltatást. 
2.1.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgond ozási 
díj, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély, 
gyermekneve lési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 
2.1.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülő i nyugdíj, 
árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a táncművészeti 
életjá radék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók 
egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, 
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszo lgá lati járadék. 
2.1.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak 
járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az 
ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segé ly, képzési támogatásként folyósított 
keresetpótló juttatás. 
2.1.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást 
e lősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírbó l származó 
jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövede lem, 
életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az 
e lőző sorokban nem került feltüntetésre. 
2.1.7 A jövedelemről - a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás, vagy a 
fogyatékossági támogatás kivételével - a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot 
vagy annak másolatát. 

3. A kérelemhez mellékelni kell a kére l mező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k) részéről a kérelem 
beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szó ló igazolásokat: 
- nyugdíjas esetében a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő fénymásolatát a 
folyósítás jogcímérő l és összegéről, valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi nyugdíjigazolás (szelvény vagy 
banki igazolás) fénymásolatát; 
- munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben részesülő esetében a munkáltató álta l kiadott hivata los 

igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről ; 

- Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymáso latát, a folyósított ellátás 
összegérő l az előző egy hónap szelvényének másolatát; 
- azon kérelmezők, akik 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és állástalanok, a 
munkaügyi központ által kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról, hogy az á lláskeresők 

nyilvántartásá ban szerepelnek-e vagy az álláskeresők kiskönyvének egyszerű másolata a jelentkezés várható 
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-vállalkozó esetén a kére lem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételesen havi bontásban -
könyve lő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának feltüntetésével), továbbá a lezárt 
gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolást, amennyiben ezen i dőtartam alatt 

táppénzellátásban is részesült, annak nettó összegéről hivatalos igazolást; 
-őstermelő esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fénymáso lata, valamint a kérelem beadását megelőző 12 
hónap nettó jövedelmérő l - tételes bontásban· szóló igazolás. Az őstermelő/könyve lője által kiadott - tételes -
igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az igazolt költségekkel csökkentésre került, s az őstermelői 
tevékenységből származó mindennemű jövedelem az értékesítési betétlapon maradékta lanul feltüntetésre került, 
továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NA V által kiadott jövedelemigazolás 
- árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött év eleji 
összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult az elutasító/megszüntető 

határozat fénymásolata) 
· válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát, a megállap ított/fizetendő 

gyermektartásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy igazolást (amennyiben válófélben vannak, a 
házasság felbontására irányuló kereset fénymásolatát) 
· tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló dokumentum fénymásolatát; 
vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/ igazolvány visszavonásáról, társas 
vál lalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről szóló dokumentum fénymásolatát; 
- tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló 
dokumentum - a tagozat jelölésével -fénymásolatát; 
· az előző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást, amennyiben nem 
részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát; 
- gyám kirendelő és/vagy gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát; 
- tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági járadék, saját jogú 
rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat másolatát; 
· autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi 
pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irat; 
- amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat fénymásolatát; 

- csatolni szükséges továbbá a vagyonnyilatkozatot, 
- igazolást a lakásban tartózkodásának jogcíméről (pl. : bérleti szerződés) , 

- bérelt lakás esetén az albérleti/bérleti szerződés egyszerű másolatát kell csatolni, azzal, hogy annak 
érvényességét a támogatás benyújtásának időpontjával megegyezően a főbérlőnek igazolnia kell, 
- egy hónapnál nem régebbi szolgáltatói igazolást azon adósságának jogcíméről és összegéről, amelynek 
kezelését kéri, vagy a közszolgáltatás kikapcsolása esetén azt igazoló dokumentumot, 
-nyi latkozatot arról, hogy vállalja az adósságkezelési programba bevont adósság és a települési önkormányzat 
által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, valamint arról, hogy vál lalja az 
adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. 
Felhívom figyelmét, hogy a jövedelem-igazolásokat a szolgáltatói igazolások meglétét követően szerezze be, 
mivel a szolgá ltatói igazolások beszerzése hosszabb időt vehet igénybe, a jövedelmekről kiállított igazolás csak 
abban az esetben fogadható el, ha az a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét igazolja! A helyi 
adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultság részletes szabályairól a www.nyiregyhaza.hu weboldalon 
tájékozódhat. 

Nyíregyháza, 2018. március 01. 

R E G Y H Á Z A 

Dr. Krizsai Anita s.k . 
osztályvezető 
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IGAZOLÁS 

Alulírott a Nyíregyháza Megyei Jogú Városi Szociális és Köznevelési Osztály képviseletében igazolom, 
hogy .................................................... Nyíregyháza,.............................................................................. szám alatti lakos 
helyi adósságkezelési szolgáltatás megállapítása iránt benyújtott kérelmét és előírt mellékleteit átvettem, 
egyben tájékoztatom, hogy a kérelem elbírálására irányuló eljárást megindítottam. 

Nyíregyháza, 20 ............................... . 

p.h. 
ügyintéző 
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RENDSZERES GYÓGYSZERTÁMOGATÁS 
megállapítására 

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 
1.1. Neve: ..................................... .................. .. ...... ................... .... .. .. ... ........ ....... .................................................. . 
1.2. Születési neve: ........... ... ... ... ...... .... ... ........ .... .. ..... ........................................................................... ................ . 
1.3. Anyja neve: .. ...... ................................................................ ............................................................................ . 
1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .. „ ............... . .. .. ..... ..... . . ............ „ ....... . ...... . ...... . ...... . ...... . ..... . ..... .. .. . .. .. ..... . 

1.5. Lakóhely: ............................................... ........... .... ......................................... ..... ........ .................................. . 
1.6. Tartózkodási hely: ..................................................................................................................................... ..... . 

1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: D D D-D D D-D D D 
1.8. Állampolgársága: ..................................... ............................. „ •.•...•••••. .... ••••• •• ••••••.• 

1.9. Telefonszám: ........................................ ............................. .................. . 

1.10.A kérelmező idegenrendészeti státusza: 
(nem magyar állampolgárság esetén) 
o szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 
o EU kék kártyával rendelkező, vagy 
o bevándorolt /letelepedett, vagy 
o menekült/oltalmazott/hontalan. 

2. A megállapítás jogcímére és a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok 

D Méltányossági jogcímen kérem a rendszeres gyógyszertámogatás megállapítását jövedelmi helyzetemre és a magas 

gyógyszerköltsége m re tekintette 1. 
(Ez esetben ki kell tölteni a 3. pontban szereplő, a közeli hozzátartozókra vonatkozó adatokat, va lamint a jövedelem
nyilatkozatot!) 

3. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok 
3.1. A kérelmező családi körülménye: 

3.1.1. Degyedül élő 

3.1.2. D nem egyedül élő 

3.2. A kérelmező csa ládjában élő közeli hozzátartozók adatai 
3.2.1. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma: .. .. ..... fő. 

A B e D 

Születési 
Közeli hozzátartozó helye, Társadalombiztosítási 

1. 
Anyja neve 

neve 
ideje (év, azonosító jele 

(születési neve) 
hónap, 

R E G Y H Á Z A 

E F G 

Közeli 
Családi 

kapcsolat 
hozzátartozó 

Megjegyzés* 
születési 

megnevezése 1 
ideje 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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nap) 

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha 

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TER 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

- a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, 
- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülőt, illetve a szülő házastársát vagy élettársát, 
valamint a testvért. 
- 23 évesnél fiatalabb, önálló keresette l nem rende lkező, nappali oktatás munka rendje szerint tanulmányokat folytató, 
- 25 évesnél fiatalabb, önálló keresette l nem rende lkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, 
- élet kortó l függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének 
betöltését megelőzően is fennállt. 

3.3. Jövedelmi adatok: a ké relmező, valamint a csa ládban élő köze li hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban: 
(Jövedelmek esetében a tájékoztatóban leírt dokumentumokat kérjük csatolni!) 

A B e 

1. 
A jövedelem típusa Kére lmező A családban é lő közeli hozzátartozók 

Munkaviszo nybó l és más 

2. foglalkoztat ási jogviszonyból 

származó: ebből 

közfoglalkoztatásból származó 

Társas és egyéni vá llalkozásból, 

3. őstermelői, il letve szellemi és 

más önálló tevékenységbő l 

származó 

4. Táppénz, gyermekgondozási 

tám ogat ások 

5. 
Nyugellát ás és egyéb 

nyugdíjsz erű rendszeres 

szo ciá lis e llát ások 

6. 
Önko rmányzat, járási h ivatal és 

munkaügyi szervek által 

folyósított el lát ások 

7. 
Egyéb jövedelem 

8. 
Összes j övedelem 

WWW.NYIREGYHl\ZA.HU 

~ e,-) N y R E G Y H Á Z A 
56 



4. Nyilatkozatok 
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4.3.1. életvitelszerűen a lakóhelyemen/ a tartózkodási helyemen élek (a megfele lő rész aláhúzandó), 
4.3.2. a csa ládomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvite lszerűen az enyémmel megegyező 
lakcímen élnek, 
4.3.3. a közölt adatok a valóságnak megfele lnek. 
4.4. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellá tásokról 
szó ló 1993. évi Ill. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rende lkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 

4.5. Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 
napon be lül értesítem az ellátást megállapító szervet. 
4.6. Hozzájáru lok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhaszná lásához, 
t ovábbá a gyógyszertámogatás nyilvántartásban szereplő adatoknak a gyógyszertámogatás információs rendszerében 
történő felhasználásához. 

Nyíregyháza, 20 .... ... „ . . „ .... .. „ ... . „ .. • . . „ .... . „ .. „ .. ..... . .... „ . .... „ 

kére lmező aláírása kérelmező házastársának/élettársának aláírása 
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ 

1. A kérelem benyújtásának lehetőségei 
1.1. Az alanyi és a normatív jogcímen megállapítható közgyógyellátás iránti kérelmet annál a járási hivatalnál kell 
benyújtani, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye van. Ha a kére lmező életvitelszerűen a bejelentett 
ta rtózkodási helyén lakik, a kérelmet a tartó zkodási hely szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtani. A kérelem a 
kormányablaknál is e l őterjeszthető, ebben az esetben a kormányablak továbbítja a benyújtott kérelmet a járási 
hivatal felé. 
1.2. A méltányossági jogcímen megállapítható gyógyszertámogatás a kérelmező azon lakcíme szerint illetékes 
települési önkormányzat polgármesterénél kell benyújtania, ahol életvitelszerűen tartózkodik. 
FIGYELEM! Méltányossági jogcímen a gyógyszertámogatás kizárólag abban az esetben állapítható meg, ha az igénylő 
alanyi vagy normatív jogcímen nem jogosult közgyógyellátásra! 
Kérjük, szíveskedjen pontosan és olvashatóan kitölteni a Nyíregyháza Megyei Jogú Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 

Centrumában beszerezhető (vagy Polgármesteri Hivatal honlapján letölthető), erre a célra szo lgá ló kérelmezőlapot! 

Továbbá kérjük, hogy ezen a tájékoztatón felsorolt igazolásokat - az Ön(ök) helyzetére vonatkozóan - maradéktalanul 

csato lja a kérelméhez, mert csak a hiánytalanul fe lszerelt kérelmek alapján tudunk ügyében érdemben döntést hozni! 

Tájékoztatjuk, - ha kéri -, hogy más hatóságtól szerezzük be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba 

kell foglalnia, mely az Ön személyes adata tekintetében adatkezeléshez, illetve továbbításhoz való hozzájárulásnak 

minősül. Ügyének elbírálása ezáltal hosszabb időt vesz igénybe. 

Kérjük, hogy a pontos adategyeztetés érdekében a kérelmező személyi igazolványát/lakcímkártyáját/TAJ kártyáját 

(vagy annak másolatát) bemutatni szíveskedjenek! 
1. A jövedelmi adatok kitöltéséhez 
1.1. Abban az esetben, ha a kérelmező a méltányossági ápolási díjra va ló jogosultság megállapítását kéri, ahhoz 
szükséges az egy csa ládban élő közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata. 
1.2. egyedülélő : az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 
1.3. család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi 
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók 

közössége. 
1.3.1. háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
személyek közössége; 
1.4. közeli hozzátartozó: 
da) a házastárs, az élettárs, 
db) a húszévesnél fiatalabb, öná lló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, öná lló keresettel 
nem re ndelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, 
öná lló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti 
gyerm ek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e 
jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek), 
dc)korhatárra va ló tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a test i, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos vér sze rinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a 
gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), 
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő 
házastá rsa vagy élettá rsa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott fe ltételeknek megfelelő testvér; 
1.5. Jövedelem: „Jövedelem": a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) 
szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyon i érték (bevéte l), ideértve az 
Szjatv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt, valamint az Szjatv. 1. számú melléklete szerint i 
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adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a 
kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvá lla lati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési 

hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 
1.5.1. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az 
elismert költ ségekke l és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. 
1.5.2. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költ ség, valamint a 
fizetett ta rtásdíj. 
1.5.3. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a 
magánszemélyt terhe lő egyszerűsített köztehervise lési hozzájáru lás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, 
egészségügyi szolgált atási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és 
munkaválla lói járu lék. 
1.5.4. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 
elismert kö ltségnek m inősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági 
őstermelő adóévi őstermelésbő l származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (il letve ha részére 
támogatást folyósítottak, annak a fo lyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevéte l csökkenthető az 
igazo lt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfele lő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve 
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 
1.5.5. Nem minősül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell fe ltüntetni a rendkívüli települési támogatást, a 
lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 
kiadások vise léséhez, a gyógyszerkiadások vise léséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 
felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
ke retében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön 
ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos 
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági 
támogatást, a fogadó szervezet álta l az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi 
munkavá llalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli 
keresette l j áró háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társada lmi gondozásért 
kapott t iszteletdíjat, az energiafelhaszná láshoz nyújtott támogatást. Nem minősü l továbbá jövedelemnek a 
szociá lis szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja álta l a szövetkezetben végzett tevékenység 
ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az 
é letvite l sze rűe n lakott ingatlan eladása, valamint az é letvite lszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog 
át ruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelybő l az 
eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója 
éle tvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgá ló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, 
va lamin t az elengedett tartozás, illetve a megszűnt köte lezett ség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség 
megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgá ltatás 
szolgált atója, i lletve pénzügyi intézmény álta l, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került 
sor„ 

1.5.6. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásbó l származó havi jövedelemnek a 
foglalkoztat ást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét. 
1.5.7. A havi jövedelem kiszámításakor 
1.5.7.1. a rendszeres jövedelem esetén a kére lem benyújt ását megelőző hónap alatt, 
1.5.7.2. a nem rendszeres jövedelem, illetve válla lkozásbó l, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem 
benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 
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2.1.l. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, 
közalkalmazotti, közszolgá lati, kormányzati szolgálati, állami szo lgá lati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, 
igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és sze rződéses 

szolgá lat i jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként 
folytatott - személyes közreműködést igény lő - tevékenységbő l származó jövedelem. 
2.1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más öná lló tevékenységből származó 
jövedelem: itt kel l feltüntetn i a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgá ló tevékenységé ből 
származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített 
mellé kszo lgá ltat á st. 
2.1.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási 
díj, csecsemőgondozás i díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozás i segély, 
gyermeknevelési támogatás, csa lád i pótlék, gyermektartásdíj. 
2.1.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szü l ői nyugdíj, 
árvael látás, ba leseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a táncművészeti 
életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók 
egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, 
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék. 
2.1.S. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az id ősko rúak 

já radéka, az egészségkárosodási és gyermekfe lügyeleti támogatás, a fogla lkoztatást he l yettesítő támogatás, az 
ápo lási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként fo lyósított 
keresetpótló juttatás. 
2.1.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást 
e lősegítő megélhetési támogatás, a neve lőszü lő i díj, szociá lis gondozói díj, végkie légítés és állampapírból származó 
jövedelem, ingat lan és ingó tárgyak értékesítésébő l , vagyoni értékű jog át ruházásából származó jövedelem, 
életjáradékból, fö ld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az 
e lőző sorokban nem került feltünte tésre. 
2.1.7 A jövedelemről - a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás, vagy a 
fogyatékossági támogatás kivételével - a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot 
vagy annak másolatát. 

3. A kérelemhez mellékelni kell a kére l mező és vele egy lakásban élő köze li hozzátartozó(k) részérő l a kérelem 
beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat : 
- nyugdíjas esetében a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság álta l az év elején küldött nyugdíjösszes ítő fénymásolatát a 
folyósítás jogcíméről és összegéről, va lamint a kérelem beadását megelőző 1 havi nyugdíjigazolás (sze lvény vagy 
banki igazolás) fénymásolatát; 
- munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben részesülő esetében a munkáltató álta l kiadott hivata los 
igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről; 

- Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a fo lyós ított ellát ás 
összegé rő l az e lőző egy hónap szelvényének másolatát; 
- azon kérelmezők, akik 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és állástalanok, a 
munkaügyi központ által kiá llított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról, hogy az á llá skeresők 

nyilvánt artásában szerepelnek-e vagy az álláskeresők kiskönyvének egyszerű másolata a jelent kezés vá rható 
időpontjáró l. 

- vállalkozó esetén a kérelem beadását mege lőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételesen havi bontásban -
kö nyve lő álta l kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának feltüntetésével), továbbá a lezárt 
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gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolást, amennyiben ezen időtartam alatt 
táppénzellátásban is részesült, annak nettó összegéről hivatalos igazolást; 
-őstermelő esetén az őstermelő i igazolvány/betétlap fénymáso lata, va lamint a kérelem beadását megelőző 12 
hónap nettó jövedelmérő l - tételes bontásban - szóló igazolás. Az őste rmelő/könyvelője álta l kiadott - tételes -
igazoláson fe l kell tüntetni, hogy a nettó összeg az igazolt költségekkel csökkentésre ke rült, s az ősterme lői 

tevékenységből származó mindennemű jövedelem az értékesítési betét lapon maradéktalanul feltüntetésre kerü lt, 
továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NA V által kiadott jövedelemigazolás, 
- árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfo lyósító Igazgatóság által küldött év eleji 
összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdíjra/ árvaellátásra nem jogosult az e lutasító/megszüntető 

határozat fénymásolata) 
- válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát, a megállapított/fizetendő 

gyermektartásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy igazolást (amennyiben válófé lben vannak, a 
házasság felbontására irányuló kereset fénymásolatát) 
- tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnésérő l szó ló dokument um fénymásolatát; 
vá llalkozói vagy őste rmelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány visszavonásáról, társas 
vá llalkozás esetén cégjegyzékbő l való törlésről szóló dokumentum fénymásolat át; 
- tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, ha llgatói jogviszony fenná llásáról szóló 
dokumentum - a tagozat jelölésével -fénymásolatát ; 
- az előző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást, amennyiben nem 
részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát; 
· gyám kirendelő és/vagy gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát; 
- tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű csa lád i pótlék, rokkantsági járadék, saját jogú 
rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat másolatát; 
- aut ista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi 
pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás fo lyósítását igazo ló irat ; 
- amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon va ló ta rtózkodás jogcímét igazoló irat fénymáso latát; 

-továbbá csatolni szükséges a háziorvos igazolását arra vonatkozólag, hogy kérelmező betegsége legalább három 
hónapja fennáll. 
- a havi rendszeres gyógyító ellátás költségéről háziorvos által kiadott igazolást. 
Tájékoztatom, hogy a támogatás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző két hónapban is 
benyújtható. 
Nyíregyháza, 2018. március 01. Dr. Krizsai Anita s.k. osztá lyvezető 

IGAZOLÁS 

Alulírott a Nyíregyháza Megyei Jogú Városi Szociális és Köznevelési Osztály képviseletében igazolom, 

hogy.„ ... „ .............. „.„ ......................... Nyíregyháza,„.„. „ .. „„ .... „. „ „ .. „„„„„„ „. „ .. „„ ............................ szám alatti lakos gyógyszertámogatás 

megállapítása iránt benyújtott kérelmét és előírt mellékleteit átvettem, egyben tájékoztatom, hogy a kérelem elbírálására irányuló 

eljárást megindítottam. 

Nyíregyháza, 20 .. .... .. . „ .................... . 

p.h ügyintéző 
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A KÉRELMEZŐ ADATAI: 

KÉRELEM 

KÖZTEMETÉS 

megállapítására 

Neve: .... ......... „ ..... „.„.„.„.„„„„.„.„ .. „„„„„.„„„„„.„.„„ ... „.„.„.„.„„„„„.„.„.„ .. „„.„.„.„.„„„„.„.„„„„.„„„.„„.„ .. . 

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

Születési helye:„„„„„„„„„„„„„.„„„„„„„.„., ideje:„.év „„„„„„„„„ .hó„„„„.nap 

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

TAJ száma:: „ ... „ .... „ .... „ .. „.„ ........ „ ............. „ .. „ ... „ .... Adó azonosító jele:: ...... „„„.„ ..... „ ... „.„.„ .. „„ ........ . 

Családi állapota:„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„„.„ Állampolgársága:„.„.„.„ ... „.„.„„„„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„ .. 

Lakóhelye:„.„ .. „ .......... „ .... „.„.„.„.„.„.„.„.„ .. „.„.„.„.„.„„„„.„ .. „„.„.„.„.„„ .... „ ..... „ ...... „.„ .... „ ..... „ .... „ ... „ .. . 

„.„„„„.„„„„.„„„.„„„.„„„„„„„.út, utca, tér „„.„„.sz .. „„„. em., fszt. „.„.„„„asz. 

Tartózkodási helye:„ .. „„ .. „„„„.„.„.„.„.„.„.„.„.„ .. „„.„.„.„„„„ .. „„.„„„„„.„„„.„„ .. „„„„„.„.„.„.„.„.„.„ .. „„.„.„.„. 

Telefonszáma {nem kötelező megadni):„.„.„.„„„.„„„„„.„ .. „„„„„ .. „„„„„„„„.„ .... „ .... „.„.„„ .. „ ..... „„ ......... . 

Jogosult tartására köteles személy alapvető személyazonossági adatai: 

{ha a kérelmező kiskorú vagy gondnokolt abban az esetben kell a törvényes képviselőnek kitöltenie} 

Név„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„„„„.„„„„.„.„ .. „„.„„„„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„ .. „„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„ .. „„ .. „„ .. 

Anyja neve„.„.„„„„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„„„.„„.„.„.„„„„.„„„„„„„„„„„„„ .. „„.„.„ .. „„.„.„.„ .. „„.„.„. 

Születési helye, ideje:„„„„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„ .. „„„„„.„.„.„.„.„„„„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„„„„.„„„„.„.„.„ .. „„„„„ . 

Az Szt. 3.§. (3) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcíme, hozzátartozó esetén rokoni 

kapcsolata:.„„ .. „„ .. „„.„.„.„ .. „„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„ ..... . 

AZ ELHUNYT ADATAI : 

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

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

Születési helye„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„., ideje:„.„ ... év„.„.„.„„„„ ... hó„.„.„ .. nap 

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

TAJ száma:: .. „„.„.„ .... „ .. „ .... „„ .... Családi állapota:„.„.„ .. „ ... „„„ Foglakozása:.„„.„„„„.„.„„„„.„.„„„.„ .... 

Utolsó bejelentett lakóhelye: ...............................................................................................•..•................... 

Tartózkodási helye:„.„ .... „.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„„„„.„ .. Állampo lgársága:„.„.„.„.„ .. „„.„ .. „„„„„.„.„.„.„„„ ... 

Halotti anyakönyvi kivonat száma:„.„„„„„„„„„„„„„„.„„„„„Vallása {nem kötelező megadni):„„.„„„„„„„ 
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NYÍREGYHÁZA 
SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-i;85; FAX: +36 42 524-586 
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

A KÉRELMEZŐVEL EGY LAKÁSBAN EGYÜTI ÉLŐ - on BEJELENTETI LAKÓHELLYEL VAGY TARTÓZKODÁSI HELLYEL 
RENDELKEZŐ- KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK, AZAZ A CSALÁD TAGJAINAK ADATAI: 

NÉV, LEÁNYKORI SZÜLETÉSI I DŐ, 
NÉV ROKONSÁG ANYJA CSALÁDI FOGLALKOZÁS 

MEGJELÖLÉSE LEÁNYKORI ÁLLAPOTA 
NEVE 

A KÉRELEM RÖVID INDOKOLÁSA (A megfele lő indokolást kérjük aláhúzni!} 

..•....... „ „ ..•...... ....... „„ ....•.......... helységben 20.„ .év„ ....... „ ......... hó .... „ ....•.. napján elhunyt 

...... „ .. „„ .. „ .„ „.„„ „.„.„„ .... „ .„ ... „ „.„.„ ..... „„.„.„ .. „ .„ ....... „ .. „„ .. „.„„.„ .. „„ .. „ ... (név) 

hozzátartozóm eltemettetéséről nem tudok gondoskodni, mivel a temetési költségek viselése a magam, 
illetve a családom megélhetését veszélyezteti, 

az elhunytnak nincs vagy nem lelhető fel eltemettetésére köteles hozzátartozója, 

ezért kérem az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetését. 
Tudomásul veszem, hogy az önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél 
bejelenti! 
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NYÍREGYHÁZA 
MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-585: FAX: +36 42 524-586 
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

JÖVEDELEM NYILATKOZAT 
(Jövede lmek esetében a tájékoztatóban leírt dokumentumokat kérjük csatolni!) 

A jövedelem típusa Kérelmező jövedelme Házastárs/élettárs A családban élő további 
jövedelme közeli hozzátartozó(k) 

jövedelme 

1.) Munkaviszonyból és más 
fogla lkoztatási jogviszonyból 

származó jövedelem 

2.) Társas és egyéni 

vá llalkozásból, ősterme l ői, 

illetve szellemi és más önálló 

tevékenységbő l származó 

jövedelem 

3.) Táppénz, 

gyermekgondozási 

támogatások 

4.) Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

ellátás 

S.) Önko rmányzat és 

m unkaügyi szervek által 

fo lyósított ellátás 

6.) Egyéb jövedelem 

7.) Összes jövedelem 

EGY HÓNAPRA JUTÓ NETIÓ JÖVEDELEM: ....... ..... ......... ..................... ........................ Ft 

EGY FŐRE JUTÓ NETIÓ HAVI JÖVEDELEM: ................................................................ Ft 
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NYÍREGYHÁZA 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
4401 NYIREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-s85; FAX: +36 42 524-586 
E MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

NYILATKOZATOK 

A KÖZTEMETÉS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEMHEZ: 

Alulírott: ............................................................................ .. 11 • • ••••• •• • ••• • ••••• • ••• • •• • ••••••• • • • ••• •• •• • ••••• • ••• • • • •• • ••• • • • •• • ••• • ••• ••• ••• •• •••• • ••••••••••••••••••••• 

.. ................. ...... ............ . szám alatti lakos, 
- a kérelemhez mellékelt tájékoztatóban foglaltak ismeretében - büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
a kérelmemben megjelölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, egyben az alábbi nyilatkozatokat teszem 

Hozzájárulok, néhai ..................... ..... ....... ........................... ....................................... ................... volt 

..................... . .......................... ......... ............................................ ....... .. szám alatti lakos hamvasztással (bemosással) 
történő köztemetéséhez. 

Hozzájárulok, hogy személyi adataimat a Polgármesteri Hivata l számítógépes adatbázisában rögzítsék és azokat a 
köztemetés megállapításával összefüggőe n más - az ügyben hatáskörrel rendelkező - igazgatási szervek, illetve a 
határozatban megjelölendő gazdálkodó szervezet tudomására hozzák. 

Nyíregyháza, 20 ..... év ...... ................... ... hó .............. napján 

a kérelmező aláírása 

A SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY KÖZTEMETÉSSEL KAPCSOLATOS FELJEGYZÉSEI: 

A temetés költsége: ................. ............. .............. ...... ...... ........... ..... ...... ........ . 
A temetés időpontja : ......... ...... ...... .......... .. ..................................................... . 
A temetés helye: ...................................... .... parcella száma: ......... ....................... . 
A t emetés költségének megtérítésére: .................................................. önkormányzata kötelezhető . 

A hamvakról. .................... .............................. ........... (hozzátartozó) gondoskodik. 
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NYÍREGYHÁZA 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: S3. 

TELEFON: +36 42 524-585: FAX: +36 42 524-586 
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

TÁJÉKOZTATÓ 

A köztemetés megállapítása iránti kérelem nyomtatványának kitöltéséhez 

Tisztelt Ügyfelünk! 

A szociális igazgatásról és szociá lis ellátásokról szó ló 1993. évi Ill. törvény (továbbiakban: Szt). 48. §- a, alapján 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a polgármester önkormányzati hatáskörben- a halálesetről való 
tudomásszerzést követő 21 napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha 
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy 
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 
A köztemetés hamvasztásos bemosás formában történik, a hozzátartozó(k) írásbeli hozzájáru lásával. Amennyiben nincs, 
vagy nem lelhető fel hozzátartozó a köztemetés hagyományos koporsós formában történik. 

A köztemetés szolgáltatási csomagjától eltérő kegyeleti terméket, szolgáltatást a hozzátartozó nem kérhet! 

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti önkormányzattal, illetve az eltemettetésre köteles személlyel szembeni, továbbá az 
esetleges hagyatékkal kapcsolatos igényeket kötelező érvényesíteni. 

A kérelemhez csatolni szükséges: 
halotti anyakönyvi kivonatot; 
halottvizsgálati bizonyítvány IV. példányát; 
az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy(ek) hozzájárulását a köztemetés jóváhagyásáról. 
a kérelmező (és családja) jövedelemigazolását 

Nyíregyháza, 2018. március 01. 
Tisztelettel: 

Dr. Krizsai Anita s.k. 
osztályvezető 

IGAZOLÁS 

Alulírott a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály képviseletében 
igazolom, hogy.„ ... „ .. „„ ..... „„.„.„ .. „ ... „.„.„ .. „„.„.„ .. „„.„ .... Nyíregyháza, 
„.„.„.„.„.„.„.„.„„„„ .. „„„„„.„.„ ...... „ .. „.„.„.„„.„.„ .. „„.„„„.„„.„.„.„.„.„.„.„.„„„„.„„„„„„„.„ ... szám alatti lakos 
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.„„„„.„„. köztemetése iránt benyújtott kérelmet és előírt mellékleteit átvettem, egyben 
tájékoztatom, hogy a kérelem elbírá lására irányuló eljárást megindítottam. 

Nyíregyháza, 20 ..... „.„.„.„. „.„.„„„ ..... 
p.h. 

ügyintéző 
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NYÍREGYHÁZA 

M EGYEi JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-S86 
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

TÁJÉKOZTATÓ 

köztemetés megállapítása iránt benyújtott kérelemhez csatolandó dokumentumokról 

1. 

Kérjük, szíveskedjen pontosan és olvashatóan kitölteni a Nyíregyháza Megyei Jogú Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Centrumában beszerezhető (vagy Polgármesteri Hivatal honlapján letölthető), erre a célra szolgáló kérelmezőlapot! 
Továbbá kérjük, hogy ezen a tájékoztatón felsorolt igazolásokat - az Ön(ök) helyzetére vonatkozóan - maradéktalanul 
csatolja a kérelméhez, mert csak a hiánytalanul felszerelt kérelmek alapján tudunk ügyében érdemben döntést hozni! 
Tájékoztatjuk, - ha kéri -, hogy más hatóságtól szerezzük be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba 
kell foglalnia, mely az Ön személyes adata tekintetében adatkezeléshez, illetve továbbításhoz való hozzájárulásnak 
minősül. Ügyének elbírálása ezáltal hosszabb időt vesz igénybe. 

Kérjük, hogy a pontos adategyeztetés érdekében a kérelmező személyi igazolványát/lakcímkártyáját/TAJ kártyáját 
(vagy annak másolatát) bemutatni szíveskedjenek! 

11. 

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k) részéről a kérelem 
beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat: 
- nyugdíjas esetében a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő fénymásolatát a 
fo lyósítás jogcíméről és összegéről, valamint a kére lem beadását megelőző 1 havi nyugdíjigazolás (szelvény vagy 
banki igazolás) fénymásolatát; 
- munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben részesülő esetében a munkáltató által kiadott hivatalos 
igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről; 
- Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a folyósított ellátás 
összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát; 
- azon kérelmezők, akik 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és állástalanok, a 
munkaügyi központ által kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról, hogy az álláskeresők 

nyilvántartásában szerepelnek-e vagy az álláskeresők kiskönyvének egyszerű másolata a jelentkezés várható 
időpontjáról. 

• - vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételesen havi bontásban -
könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának feltüntetésével), továbbá a lezárt 
gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolást, amennyiben ezen időtartam alatt 
táppénzellátásban is részesült, annak nettó összegéről hivatalos igazolást; 

• őstermelő esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, va lamint a kére lem beadását megelőző 12 
hónap nettó jövedelméről - tételes bontásban - szóló igazolás. Az őstermelő/könyvelője által kiadott - tételes -
igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az igazolt költségekkel csökkentésre került, s az őstermelői 
tevékenységbő l származó mindennemű jövedelem az értékesítési betétlapon maradéktalanul feltüntetésre 
került, továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolást. 

-árvaellátás folyósítása esetén az e lőző havi sze lvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött év eleji 
összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult az elutas ító/megszüntető 

határozat fénymásolata) 
- válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát, a megállapított/fizetendő 

gyermektartásdíj összegérő l 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy igazolást (amennyiben válófélben vannak, a 
házasság felbontására irányuló kereset fénymásolatát) 
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NYÍREGYHÁZA 
MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TER 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGVHAZA.HU 

- tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló dokumentum fénymásolatát; 
vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány visszavonásáról, társas 
vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről szóló dokumentum fénymásolatát; 

- tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló 
dokumentum - a tagozat jelölésével -fénymásolatát; 
- az előző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást, amennyiben nem 
részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát; 
- gyámkirendelő és/vagy gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát; 
- tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági járadék, saját jogú 
rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat másolatát; 
- autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi 
pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irat; 
- amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat fénymásolatát; 
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NYÍREGYHÁZA 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
4401 NYIREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524.586 
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

K É R E L E IVI 
HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSA IRÁNT 

1. Kérem a Hatóságot, hogy részemre: 

(név) 

(szül. helye, ideje) 

(anyja leánykori neve) 

(taj-száma) 

(szig. száma) 

(lakóhelye/tartózkodási helye) „.„. „ „ „„.„„„„.„.„.„.„. „ .„.„.„.„.„ .. „„ ..... „ .... .. . „„.„.„.„.„ .... „. „ .„.„.„. 

(telefonszám) 

hatósági bizonyítványt kiadni szíveskedjen arra vonatkozóan, hogy a(z)* 

méltányossági ápolási díj 
helyi lakásfenntartási támogatás 
rendkívüli települési támogatás 
köztemetés 
gyógyszertámogatás 
helyi adósságcsökkentési támogatás 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
óvodáztatási támogatás 
halmozottan hátrányos helyzet 
hátrányos helyzet 
egyéb: „.„.„.„.„„„„.„„„ „. „ .„ .. „„ .. „„.„.„ .. „„.„.„.„ .. „„.„.„ .. „„ .. 

pénzbeli és/vagy természetbeni ellátás(ok)ban részesülök. 

2. A fent megjelölt pénzbeli és természetbeni ellátási formákban a Hatóság nyilvántartása alapján *nem 
részesülök. 

3. A hatósági bizonyítvány kiadását a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó 
természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvényben előírt feltételek elbírálása 
céljából kérem.* 

A hatósági bizonyítvány kiállításánál „ „ „„„ „„.„„„.„„„„ napjától „„.„„„„„„ „ „„„„„„. napjáig terjedő időszakot kérem 
figyelembe venni. 

Nyíregyháza, 201... „ .„. „.„ .. „„. „ .„ .. „. 

kérelmező neve 
(*a megfelelő rész aláhúzandó!) 
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K É RELEM 

VÉDENDŐ FOGYASZTÓKÉNT TÖRTÉNŐ NYILVÁNÍTÁSBA VÉTELHEZ 

Kérem a Hatóságot, hogy részemre (név) .................................................................................................. „ ... . 

(szül. hely.) ........................................................................ (szül. idő) ................................... (anyja neve) ....... . 

............... ................................................. (taj-száma) ................................... (lakóhelye) ................................... . 

••••••....... . ••..•.•••••••••••..•••..•.•........••.•••.. „ ....... . .. „ . . (tart. helye) ................ „ .••••..•. „ .•••••.. „ .••••••••••••••••••••••••••••••••••••....•.. 

szíveskedjen igazolni, hogy jogosult vagyok védendő fogyasztóként történő nyilvántartásba vételre 

E-ON Zrt-hez FŐGÁZ Zrt-hez Nyírségvíz Zrt-hez 

a) helyi lakásfenntartási támogatásban részesülök 
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök 

Amennyiben nem saját jogomon, hanem közeli hozzátartozóm jogán kérem a védendő fogyasztóként történő 

nyilvántartásba véte lemet: 

(név) .................................................................. „ ... (születési név) ......................................................... „ ............. . 

(szül. hely) ............................................ „ •..• „„ ...••.• (sz. idő) .................................. (taj-szám) .............................. . 

(anyja neve) ............................................................... (lakóhelye) ........................ „ .. „ .... „ ........•••••••••••••••••••••••••••••• 

.................................................. (tartózkodási helye) ......................................................... „.„ ....... „ .....................•• 

Nyíregyháza, 20 .................................. . 

ügyfél aláírása 

(Amennyiben közeli hozzátartozója jogán kéri védendő fogyasztóvá nyilvántartásba vételéhez az igazolást, a fe lső részre 

annak az adatait kel l írni, akinek a közüzemi számla a nevére szól, az alsó részt annak az adat aival kell kit ölteni, aki a 

fe ntiekben fe lsorolt ellátások valamely ikében részesü l. Mindkét fél részérő l szíveskedjen adategyezt etés céljából a 
személyi igazolványt és lakcímkártyát bemutat ni!) 
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2. melléklet a .................. ..... önkormányzati rendelethez 

Vagyonnyilatkozat 

/. 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 vagyona 

A. Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): 

- címe: ................ ........................ város/község .................. ....... .. út/utca .......... hsz., 

I ··1 2 - a apteru ete: .... ....... m , 

- tulajdoni hányad: ........... ... ............. , 

- a szerzés ideje: ...... .. „ ...... év. 

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

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok 
vagy feljegyzett tények: 

........ „ .......... . ...... . ••.• (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom). 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): 

- címe: .... „ ............ „ . . .• „„ •.•..•. „ ... város/község .... „ •. „ ...... „ ......... út/utca ............. hsz., 

I ··1 2 - a apteru ete: ........... m , 

- tulajdoni hányad: ......... „ ... .. . . .. ....... , 

- a szerzés ideje: ..... „ ......... év. 

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

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok 
vagy feljegyzett tények: 

.......... „ ... „ ............... {pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom). 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó használat): 

- megnevezése .„ .... „ „„„ ... „„„„„ „ .. „ . . {pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs}, 

- címe: .. ......................... „ .............. város/község ........... ..... ....... .. út/utca ...... . „ ... . hsz., 

I ··1 2 - a apteru ete: .„ ..... .. . m / 
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- tulajdoni hányad: „ ... „ „ .. „ .... „„ ...... , 

- a szerzés ideje: „„„.„„ .. „. év. 

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

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 
EMAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok 

vagy feljegyzett tények: 

„„„„„„„„„„„„„„„„ {pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom). 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): 

- megnevezése: .... „ ....... „.„ .............. „.„ ........................•• „ •... „ ...• „ ........... „ •.••.•..... „ .......... „ .. . 

- címe: „„ „„„„„„„„„„„„„„ „ „„„ „. város/község „„„„„„„„„„„. út/utca „ „„„ „„ hsz., (pontos cím hiányában: 
„„„„„ „„„ „.„. helyrajzi szám}, 

I "I 2 - a apteru ete: „„„„„. m , 

- tulajdoni hányad: „„„„„„ „„„„„„„., 

- a szerzés ideje: „„„„„„„„ év. 

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

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok 
vagy feljegyzett tények: 

„ .. „ „.„ . . ... „„ .. „„ .. „„ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom). 

8. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű adatai: 

) 'I ' k . , d , a szeme ygep ocs1: „„„„„ „„„ „„„„„„ „„„„ „„„ „„„„„„„„.„„. t1pus „„„„„„„„„ ren szam 

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

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

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: 

.. „„„„„„„„„„„„„„„ .. „„„„„ .. „„ .. „„„.„„ .. „„„„„„„„ {pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói 

jog). A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn: 

igen nem 

(a megfelelő aláhúzandó}. 

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

....... „ ..... „ ........... „ ..... „ .. „ ...... „ .... „ .... „ ..... „ ............ „ ..... „ .. „.„„ típus .. „ ........... „. rendszám 

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

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

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: 

.. „„.„„„„„„ .. „„ .. „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.„„„.„ {pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói 

jog). 

Ill. Nyilatkozatok 

WWW.NYIREGYHl\ZA.HU 

(tJ Ny R E G Y H Á Z A 
72 



NYÍREGYHÁZA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524 585; FAX: +36 42 524 586 
EMAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

1. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és ab) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy 

a) fizetési számlával nem rendelkezem vagy 

b) az alábbi fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő): 

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .... .... ...... ................. ...... .... .. ..... .. .. ... .... ..... .. ....... .... .. ..... ....... .... . 

fizetési számla száma: .. .... .. ..... ....... ........ .... ... ...... .. ... .. .................... ............................. ...... .. .... . 

fizetési számlán kezelt összeg .... .... .. ...... .. ......... ... .......... .... ........ ....... ..... .. ...... ... ...... .... .. .... ... ... . 

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ....... ..... .. ..... ... ...... ............................. ..... ...... .. ..... ...... ......... ..... . 

fizetési számla száma: ...... ........... ... ... .. ......... ... .. ....... .............................. ................. .......... ...... . 

fizetési számlán kezelt összeg ........... ..................... ........ ..... .. ...... ....... ...... .. ...... ....... .... .......... .. . 

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ........ ...... ... ... .. ...... ..................... ... .... ..... .. ....... ...... .. .... .. ......... .. . 

fizetési számla száma: ... ........ ..... ...... ...................... ..... ... .. .... .............. ..................................... . 

fizetési számlán kezelt összeg ..................... ....... .......................... ..................... ...................... . 

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .... ... .................... ..... ........ .. ...... .... ... .... .............. .. ...... .. ...... ...... . 

fizetési számla száma: .... .. ..... .. ............................................ .......................... ... ............... ... ... .. . 

fizetési számlán kezelt összeg ........................................... ....... ............................................ ... . 

2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és ab) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy a 
velem együttélő közeli hozzátartozóm 

a) fizetési számlával nem rendelkezik vagy 

b} az alábbi fizetési számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő): 

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ... .... .. .. ............ .... ... ... ..... ....... ....... ................ ... ........ ... ....... .. .... . 

fizetési számla száma: .. ................................. ... ......................... ....... ....... ....... ....... ............. ..... . 

fizetési számlán kezelt összeg ....... .......... ..... ....... .. ..... .. ............. ...... .. ..... ......... ........................ . 

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .. ... .............................. ..... ............. ........ ...... .. ...... ... ..... .... ... ..... . 

fizetési számla száma: ... ..... ... ... ..... ... ..... ... ............ ....... ...... ....... ....... ................ ........... ... ... ... .. .. . 

fizetési számlán kezelt összeg .. .... ........................................................... .............. .... .. ....... .... . . 

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .... ... ...... .......... .. ........... ..... ........... ...... ... ..... ........ ..... ... .... .... ..... . 

fizetési számla száma: ... ............. .. ....... ... .... .. ..... .. ..... .. ..... ...... ....... ... .... .... .. ......... .. ............. ... ... . 

fizetési számlán kezelt összeg ......................................................... ...... .. ...... .... ... ... .... ..... .. ..... . 

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .. .. ............................... ......................... ... .... ........... .. ....... .. .... .. . 

fizetési számla száma: ... ...... ... ....... .. ..... ... ... ... .... ... .... ..... ..... .. .... .............. .......... ...... ..... .. .... ... ... . 

fizetési számlán kezelt összeg ................ ... .. ......... .. ........ ... .. ..... ....... .. .............................. ....... . . 

3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a hatóság a 
fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési számlán kezelt összeg tekintetében. 

4. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a 
szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 
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Kelt: .. „ ... . „ év .............................. hó ............ nap 

Megjegyzés: 

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 
TELEFON: •36 42 524-585: FAX: +36 42 524-586 
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

aláírás 

A vagyoni helyzet vizsgálatakor nem kell figyelembe venni az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott 
ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékeként a fizetési 
számlára befizetett összeget. 

Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, a vagyonnyilatkozat megfelelő 
pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem 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 gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni. 

NYILATKOZAT 

Alulírott (név) ........................ ............... „.„ .... „.„ ...... „ .. „. an„.„„„„ .... „ ....... „.„ .... „.„.„.„ .......... „. sz.idő: .................................. Nyíregyháza, 

.................................... „„ ............ „ .................. „ ........................................................ szám alatti lakos hozzájáru lok, hogy az én és a velem egy 

lakásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók vagyoni helyzetéről a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala Szociális és Köznevelési Osztály az Adóhatóságtól és az Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási 

Hivatal Okmányirodai Osztályától igazolást kérjen, illetve az én és a velem egy lakásban é letvitelszerűen együtt lakó közeli 

hozzátartozók tu lajdonában álló ingatlan( ok) forgalmi értékének meghatározásáról a Szociális és Köznevelési Osztály ingatlan esetén 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) ingatlan fekvése szerint illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatósága az ingatlan 

fekvése szerinti önkormányzati adóhatóság megkeresésével, vagyoni értékű jog esetén a NAV il letékes megyei (fővárosi) 

adóigazgatósága megkeresésével, egyéb vagyontárgyak vonatkozásában a NAV vámszervének vagy független szakértő bevonásával 

igazolást kérjen a helyi lakásfenntartási támogatás/helyi adósságkezelési szolgáltatás kérelmem elbírálása végett. 

Együttélő közeli hozzátartozó(k): 

Név: ...... „ ........................................... (sz. idő) ... „ .......... „.„ ..... Aláírás: ............... „.„ ................................................ . 

Név: „„„„„ ......................................... (sz. idő) ......................... Aláírás: ............... „ ........................................ „„„„„„ 

Név: ... „ .............................................. (sz. idő) ......................... Aláírás: .................. „ ................ „ .............................. . 

Név: .. ...................... „.„ ....... „.„ .. „„.„. (sz. idő) „.„ .. „„.„ .. „ ... „ .. Aláírás: „.„ ....... ............................................. „ .„.„„ .. 

Név: .. „ .. „ ...... „ .. „„ ............................. (sz. idő) ......................... Aláírás: .............. .... „ ....... „ .......... „ ........................... . 

Nyíregyháza, 201... ..................................... . 

Kérel mező aláírása: ............ ..... „ .. „ ...... „ ....... „ .. „ ................ „ ....... „ ... . 
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1. Igazolom, hogy 

NYÍREGYHÁZA 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
4401 NYIREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524 585; FAX: +36 42 524 586 
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

3. melléklet ....... ...... .... önkormányzati rendelethez 

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY 

a méltányossági/kiegész ítő ápolási díj megállapításához/felülvizsgálatához 

(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.) 

Neve: .......................... „ •..... „ ....... „ ........... ....•.... „ ..........•• „ •............. „ ••..... „„ ....• „ .....•..........• „„ 

Születési neve: ................................. „ ........................ ..• ........................................................... 

Anyja neve: ... ....................................... „ ........ „ ...................................................... . „ •.. . ........... 

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

Lakóhely: ............... „ •.. . .... „ ......•• „ ......•••...... „ ••.................................. „ ............................ .. ...... . 

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ............................ „ ... „ •••........•...... „ •.......•..•....• „ ......... . 

Súlyosan fogyatékos 
súlyos fogyatékosságának jellege: ~ látássérült \... hallássérült értelmi sérült e mozgássérült, vagy 

Tartósan beteg 

Fenti igazolást nevezett részére 
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a rehabilitációs szakigazgatási szerv ...... .. .. „ .. . „„. számú szakhatósági 
állásfoglalása vagy szakvéleménye, vagy a ...................... megyei gyermek szakfőorvos ............ „ . .. ... számú igazolása, 
vagy ....... „ ........ „ ........ fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény .... „ .... . ..... „„ .. „ .. „ .. „ ....................... szakrendelő 

intézet szakorvosa által kiadott .... „ ..... „.„. „ . keltű igazolás/zárójelentés, vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértő 
Bizottság .„ ........ . .. . ..... számú szakvéleménye alapján állítottam ki. 

II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy fogyatékossága/betegsége miatt állandó és tartós gondozásra 
szorul. A gondozás várható időtartama: 

~ 3 hónapnál hosszabb, vagy 

3 hónapnál rövidebb. 

Dátum: ... „„ ... „„ .. „ .. „ .. .. „.„„ .............. . 

P. H. 

(J) Ny R E G Y H Á Z A 

háziorvos aláírása 
munkahelyének címe 
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NYÍREGYHÁZA 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF: 83. 

TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 
E·MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

Tájékoztató 
a háziorvosi igazolás és szakvélemény kitöltéséhez 

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 41. § (3) bekezdése szerint az ápolási díjra 

való jogosultság szempontjából: 

1. Súlyosan fogyatékos személy az, akinek 

a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként 

minimális látásmaradvánnya l rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes, 
b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására 

segédeszközzel sem képes, és halláskárosodás miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad, 
e) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá 

tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, 
továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az 
autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-

F84.9), 

d} mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabá lyban 
meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még 

segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és állandó ápo lásra, gondozásra 

szorul. 

2. Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, 

gondozást igényel. 
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NYÍREGYHÁZA 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TER 1. PF.: 83 

TELEFON: „36 42 524-s85; FAX: •j6 42 524-586 

E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

4. melléklet a ........ ............ önkormányzati rendelethez 

Igazolás a méltányossági/kiegészítő ápolási díj megállapításához 

Igazolom, hogy ................................................................ ............ ....... ....... ......................... (név) 
Anyja neve: ............................... ..... ... .......................................................................................... . 
Születési hely, év, hó, nap: ......................................................................................................... . 
Lakóhely: ...................... ............. .... ............................................................................................. . 
Tartózkodási hely: ...................................................................................................................... . 

„A" közoktatási intézmény tanulója, 
„ B" óvodai nevelésben részesül, 
„ C" nappali szociális intézményi ellátásban részesü l, 
„ D" felsőoktatási intézmény hallgatója. 
Az intézmény megnevezése: ...................................................................................................... . 

Az „A" pontban foglalt esetben az intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások időta rtamát 

meghaladja nem haladja meg. 

A „B"-„C" pontban foglalt esetben az intézmény igénybevételének, illetőleg a „D" pont szerinti esetben az intézmény 
látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi S órát 

meghaladja 
nem haladja meg. 

Az „A"-„0" pontban foglalt intézmény igénybevétele az ápolást végző személy rendszeres közreműködését 

szükségessé teszi nem teszi szükségessé. 

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

P. H. 

intézményvezető 
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NYÍREGYHÁZA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 
E·MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

S. melléklet a .. „„.„„„„„ .. önkormányzati rendelethez· 

Adatlap a gondozási szükséglet vizsgálatához 

Tevékenység, funkció 
Értékeljen 0-4 pont között 

(a pontérték a szükséges segítség mértékével emelkedik) 

0: mindig, mindenkor térben, időben, személyeket illetően 
tájékozott 

Térbeli-időbeni tájékozódás 
1: esetenként segítségre, tájékoztatásra szorul 
2: részleges segítségre, tájékoztatásra szorul 
3: gyakran tájékozatlan 
4: térben-időben tájékozatlan 

0: mindig, mindenkor a helyzetnek megfelelően viselkedik 
1: esetenként bonyolultabb helyzetekben segítségre szorul 

Helyzetnek megfelelő viselkedés 
2: gyakran az adott helyzetnek nem megfelelően viselkedik 
3: nem megfelelő viselkedése gyakran kellemetlenséget okoz, 
reakciója nem kiszámítható - viselkedési kockázat 
4: nem képes az adott helyzetnek megfelelően viselkedni 

0: önmagát kiszolgálja, önállóan étkezik 
1: fe lszolgálást igényel, de önállóan étkezik 

Étkezés 2: felszolgálást és evőeszköz tisztításához segítséget igényel 
3: felszolgálás és elfogyasztáshoz részbeni segítséget igényel 
4: teljes segítséget igényel az étel elfogyasztásához 

0: nem igényel segítséget 
1: önállóan végzi, de a megfelelő ruhaneműk kiválasztásához 
segítséget igényel 

Öltözködés 2: egyes ruhadarabok felvételében igényel segítséget 
3: jelentős segítséget igényel az öltözködésben, megfelelő 
öltözet kiválasztásában 
4: ö ltöztetés, vetkőzés minden szakaszában segítségre szorul 

0: szükségleteit felmérve önállóan végzi 
1: szükségleteit felismeri, bizonyos feladatokhoz segítséget 

Tisztálkodás (személyi higiéné 
igényel 
2: szükségleteit felismeri, tisztálkodni csak segítséggel tud 

biztosít ása) 
3: részlegesen ismeri fel szükségleteit, segítséget igényel 
4: nem ismeri fel szükségleteit, tisztálkodni önállóan nem 

képes 

0: önálló WC haszná latban, öltözködésben, higiénés feladatait 
el látja 
1: önállóan használja WC-t, de öltözködésben és vagy higiénés 

WC használat feladatokban ellenőrizni kell 
2: önállóan használja WC-t, de öltözködésben és vagy higiénés 
feladatokban segíteni kell 
3: segítséget igényel WC haszná latban, öltözködésben, 
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NYÍREGYHÁZA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

higiénés feladatok elvégzéséhez 
4: segítséggel sem képes WC használatra, öltözködésre, 
higiénés feladatok elvégzésére 

0: vizeletét, székletét tartani képes 
1: önállóan pelenkát cserél, elvégzi a higiénés feladatait 
2: pelenka cserében, öltözködésben és vagy higiénés 

Kontinencia feladatokban alkalmanként segítséget igényel 
3: rendszeres segítséget igényel pelenka cserében, 
öltözködésben, higiénés feladatok elvégzésében 
4: inkontinens, teljes ellátásra szorul 

0: kifejezőkészsége, beszédértése jó 
Kommunikáció Képes-e 1: kommunikációban időszakosan segítségre szorul 
megfogalmazni, elmondani 2: beszédértése, érthetősége megromlott 
a panaszát, megérti-e amit 3: kommunikációra csak segédeszközzel vagy csak 
mondanak neki metakommunikációra képes 

4: kommunikációra nem képes 

0: az orvos utasításait, előírt gyógyszeres terápiát betartja 

Terápia követés Rábízható-e az 
1: gyógyszerelésben segítséget igényel, utasításokat betartja 

előírt gyógyszerek adagolása, 
2: elrendelt terápiát tartja, segítséggel tudja tartani az 
utasításokat 

szedése 
3: elrendelt terápiát, utasításokat ellenőrzés mellett tartja 
4: gyógyszer bevétele csak gondozói ellenőrzéssel 

0: önállóan 
1: önállóan, segédeszköz használatával 

Helyzetváltoztatás 2: esetenként segítséggel 
3: gyakran segítséggel 
4: nem képes 

O:önállóan 
1: segédeszköz önálló használatával 

Helyváltoztatás 2: segédeszköz használatával, segítséget esetenként igényel 
3: segédeszköz használatával, gyakran csak segítséggel 
4: nem képes 

O:önállóan 
1: esetenkénti tanácsadás, részfeladatra betanítható 

Életvezetési képesség (felügyelet 2: személyes szükségletei ellátásában segítségre szorul 
igénye) 3: személyes szükségletei ellátásában gyakran vagy 

rendszeresen segítségre szorul, belátási képessége hiányzik 
4: állandó 24 órás felügyelet 

0: jól lát, szemüveg használata nélkül 
1: jól lát, szemüveg használatával 

Látás 2: szemüveg használatára szorul, de elutasítja azt 
3: szemüveg használatával sem kielégítő a látása (pl. hályog, 
érbetegség) 
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NYÍREGYHÁZA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-585; FAX: .;36 42 524-586 

E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

Hallás 

Értékelés 

Értékelés Pontszám 

Tevékenységeit 
0-15 

elvégzi 

Egyes e= tevékenységekben 
segítségre szoruló 

EJ Részleges 
segítségre szoruló 

Segítségre szoruló EJ 
Teljes ellátásra 40és 

szoruló fölötte 

Az irányadó gondozási szükséglet: 

0-15 pont: 1 órát el nem érő 

16-21 pont: napi 1 óra 

22-29 pont: napi 2 óra 

30-39 pont: napi 3 óra 

40 ponttól: napi 4 órát meghaladó 

4: nem lát 

0: jól hall, átlagos hangerő mellett 
1: átlagos hangerő mellett időnkénti hallásproblémái vannak 

2: hallókészülék használatára szorul 

3: van hallókészüléke, de nem képes használni vagy elutasítja 
4: nem hall 

Jellemzők Gondozási szükséglete/óra 

Az egyén a vizsgált tevékenységeket 1 órát el nem érő 
el tudja végezni. 

A szolgáltatás a szociális és 

egészségi állapot szinten tartására 

korlátozódik. 

Az egyén egyes tevékenységekben lnapi 1 óra 
hetente többször segítségre szorul 
vagy figyelmet, irányítást igényel. 

Az egyén bizonyos tevékenységek lnapi 2 óra 
elvégzésében napi rendszeres 
segítségre szorul vagy napi szintű 
kontrollt igényel. 

Az egyén bizonyos tevékenységek lnapi 3 óra 
elvégzésében napi rendszeres 

segítségre szorul és napi szintű 

kontrollt igényel. 

Az egyén teljes ellátásra, lnapi 4 óra 
folyamatos gondozásra, ápolásra 
szorul, intenzív odafigyelést és 

gyakori beavatkozást igényel. 
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6. melléklet a „„„„„„„„„„„. önkormányzati rendelethez 

A természetben nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás folyósításához 
szükséges adatszolgáltatás formai követelményei 

A támogatott szolgá ltatást 
igénybe vevő A támogatásra jog 0 sult lakcíme 

A határozatot hozó A határozat Szü letési Közterület Közterület 
~rv megnevezése száma Neve ideje Irányítószám Hel) i;ég neve jellege Házszám Épület Lépcsőház 

1234-1/2011-
Aba Önkormányzata VI. Minta Márta 1967.05.16 8127 Aba Százszorszép utca 123 2 B --

4321-1/2011- Példa Péter 
Aba Önkormányzata VI. Pál 1948.09.28 8127 Aba Százszorszép utca 23 2 A 

A támogatás 
Az eseti 

Fogyasztási összeggel Tárgyhavi Rendkívül i 
hely Kezdő Végső Eseti érintett utalás megszűntetés 

Fogyasztó azonosító azonosító időpontja időpontja Havi összege összege hónapok összesen dátuma 
2012.01-

AB123456789 123-AB-321 2012.01.01 2013.01.01 2 500 Ft 5 OOO Ft 2012.02. 5 OOO Ft 

987654 4567 A/12345 2012.03.01 2013.03.01 5 600 Ft 5 600 Ft 2012.10.11 
-

Utalás mindösszesen 10 600 Ft x - -
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NYÍREGYHÁZA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524 585; FAX: +36 42 524-586 
E·MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

7. melléklet a ......................... önkormányzati rendelethez 

1. A kérelmező személyes adatai 

Háziorvosi igazolás 

rendszeres gyógyszertámogatáshoz 

Neve: ........................................................................................................................................... . 
Születési neve: ............................................................................................................................. . 
Anyja neve: ............................. .................................................. ........ ... ........ ............................... . 

Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................................... . 
Lakóhely: .............................................................................................................................. ....... . 
Tartózkodási hely: ....................................................................................................................... . 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ............ ............................................................................ . 

II. A társadalombiztosítás által támogatott, tartósan alkalmazott gyógyító ellátási szükségletre vonatkozó adatok 

1. Havi rendszerességgel rendelt gyógyszerek: 

Gyógy-

Ható- A ható- szer 
Szak-

A Gyógy- Gyógy- anyag anyag rend e-
ATC TTT Napi orvos 

betegség . 
kód 

szer szer- meg- napi 
adagolás 

lésére Megjegyzés 
kod pecsét-

BNO kódja megnevezése forma neve- mennyi- vonat- . s 
szarna 

zése sége kozó 

jelzés
4 

A táblázatban valamennyi, a kérelmező álta l szedett, tb-támogatásba befogadott gyógyszert fel kell tüntetni. 
A „Megjegyzés" rovatban kell jelezni: 
- ha a hatóanyagnak megfelelő készítmény rendelése indikációhoz kötött kiemelt vagy emelt támogatással történik, 
vagy 
- a hatóanyag valamely formájáva l vagy bármely összetevővel szemben esetleg fennálló érzékenységet. 

2. Gyógyászati segédeszközök és orvosi rehabil itáció céljából havonta rendszeresen rendelt gyógyító ellátások: 

A betegség 

BNO kódja 

Szükséges eszköz, illetve kezelés 

ISO kód/GYF 

szolgáltatás kód 

Rendelésének, ill. 

alkalmazásának 
Formája, megnevezése . . 

gyakonsaga 

{havi mennyisége) 

1. A gyógyító ellátás havi költsége: ............ .................. „ .. . ......... Ft 

Szakorvos 

pecsétszáma 
6 

4 Ebben a rovatban a 44/2004. {IV. 28.) ESzCsM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti jelzést kell feltüntetni. 
5 

Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha a gyógyszert csak szakorvos rendelheti vagy a javaslatot a szakorvos tette. 
6 

Ezt a rovatot akkor kell kitö lteni, ha a javaslatot a szakorvos tette. 
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Ill. Háziorvosra (intézményi orvosra) vonatkozó adatok, a háziorvos nyilatkozata 

A háziorvos neve: ........................................................................................................................ . 
Személy-specifikus orvosi bélyegzőjének száma: ...................................................................... . 
Ágazati azonosító: ..................... „ .... „ .................................... „„ ....................................•.......• ...... 

ÁNTSZ engedély száma: ..................................................................... .... ..... ... ..... ........ ... ..... ...... . 

Rendelő/munkahely neve, címe: ................................. „ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•..•.•.......••.••.•• 

Telefonszáma: .......................................................................................... .... ........ ......... .............. . 

Kijelentem, hogy az igazolásban feltüntetett gyógyító ellátásra vonatkozó szükséglet kizárólag a 
gyógyszertámogatást igénylő személy orvosi dokumentációjában igazolt kezelése alapján került megállapításra. 

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

P. H. 

háziorvos aláírása 
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A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 

.„ .. „„ .. „„„„„„„ ... „.„ önkormányzati rendelethez 

1. Általános indokolás 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az Szt. 26. §-a és a 132. § (4) bekezdés g) pontja alapján 
megalkotta a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 
szóló 3/2015. (11. 20.) önkormányzati rendeletét, mely a különböző szociális segélytípusokhoz való 
hozzájutás feltételeit, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait rögzíti. 

A segélyezési gyakorlat során felmerült és a szociális hatósági igazgatás látóterébe került egyedi 
élethelyzetek szabályozása, valamint a változó jogszabályi környezet miatt szükséges a helyi rendeletben 

előírtak pontosítása, illetve kiegészítése. 

A rendelet-tervezet alapján az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is teljeskörűen 
biztosítja az állampolgárok által igénybe vehető, szociális rászorultságtól függő és univerzális jellegű 
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokat. 

II. Részletes indokolás 

1. §-hoz 

A szociális biztonság megteremtését és megőrzését szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokat 

határozza meg, amelynek érd_ekében az önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve 

szabályozza a pénzbeli és természetbeni ellátásokat. A halmozottan fogyatékos személyt ápoló 

részére nyújtott kiegészítő ápolási díj a pénzbeli szociális ellátások közé tartozik. 

2. §-hoz 

A közigazgatási hatósági munka során pontosítottuk azokat a benyújtandó dokumentumoknak a körét, 
amelyek az érdemi döntéshozatalhoz feltétlenül szükségesek. 

3. §-hoz 

A méltányossági ápolási díj vonatkozásában kiegészítésre került jogosultságra való megszüntetési esetek 
száma, valamint a felülvizsgálat miatti jogosultság esetén - az egységes jogalkalmazás elősegítése céljából a 
folyósítás megszüntetésének időtartama. A helyi rendelet jogerőre vonatkozó szakaszai az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 143. § (3) bekezdésével kerültek 

összhangba. 

4. §-hoz 

A rendelet-tervezet ezen ellátásnál a megszüntetési eseteket bővíti. A helyi rendelet jogerőre vonatkozó 
szakaszai az Ákr. 143. § (3) bekezdésével kerültek összhangba. 
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S. §-hoz 

A szolgáltatás igénybe vételekor a segélyezés helyett a jogosult aktív együttműködésére, önerő vállalására 
is számítva nyújt hozzájárulást. A jogosultak együttműködési kötelezettségének szabályait rögzíti a 
rendelet, viszont pontosítottuk, hogy az együttműködésre kijelölt szerv mely időpontig köteles a jogosulttal 

kötött megállapodásban foglaltakat igazolni a Szociális és Köznevelési Osztály felé. A helyi rendelet jogerőre 
vonatkozó szakaszai az Ákr. 143. § (3) bekezdésével kerültek összhangba. 

6. §-hoz 

A kelengyetámogatásnál a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult családok számára 
nyújtunk támogatást újszülött gyermek születésekor. Itt a támogatásra való jogosultság egy főre jutó havi 
jövedelem értékhatárát és a támogatás mértékét növeltük. 
A temetési költségek hozzájárulásaként az egyedülélők esetén a jövedelemhatárt kiszélesítettük. 

7. §-hoz 

A helyi lakásfenntartási támogatás mértékének és az egyszemélyes háztartásban a jövedelemhatár 
emelésével biztosítani szeretnénk, hogy a lakás fenntartásával kapcsolatos díjak, il letve családi házak 
esetén a fűtési költségek a háztartások kiadásait nagyobb mértékben kompenzálja. A helyi rendelet 
jogerőre vonatkozó szakaszai az Ákr. 143. § (3) bekezdésével kerültek összhangba. 

8. §-hoz 

A helyi adósságkezelési szolgáltatásnál a jövedelem értékhatárát megemelve azt szeretnénk elérni, hogy 
azon háztartások is bekerüljenek ebbe a rendszerbe, akik havonta kiszámítható jövedelemmel 
rendelkeznek, s a minimálbér, illetve a nyugdíjemelés hatására, ezen támogatást nem tudnák igénybe 
venni. 
A jövedelemhatár alsó küszöbét azért szabtuk meg, mivel a hátralékok és a tárgyhavi számlák kifizetéséhez 
egy bizonyos mértékű jövedelemforrásnak rendelkezésre kell állni. 
A rendelkezés pontosítja, hogy az adósságkezelési tanácsadás feladatait már nem a Nyírségi Többcélú 
Kistérségi Társulás (továbbiakban: NYITÖT) fenntartásában látja el a szervezet, mivel a NYITÖT 2017. 12. 31. 
napjával megszűnt. A helyi rendelet jogerőre vonatkozó szakasza i az Ákr. 143. § (3) bekezdéséve l kerültek 
összhangba. Továbbá az ügyfél együttműködési kötelezettségének folyamatos betartása céljából az önrész 
és a tárgyhavi részletek igazolásának bemutatására - a Tanácsadóval történő havi kapcsolattartással 
összhangban - havonta kerül sor. Ezzel elkerülhető az ellátás jogosulatlanul történő folyósítása is. 

9. §-hoz 

A segélyezési rendszer döntéseinek kimutatása alapján a rendszeres gyógyszertámogatásra jogosultak 
körében a családos háztartásokban a módosításra kerülő jövedelemhatár miatt került a legtöbbször 
elutasító döntés meghozatalra. Figyelembe véve a tavalyi évben a 0,8%-kal, az idei évben a 3%-kal történő 

nyugdíjemelést, ezen családok vonatkozásában indokolt az egy főre jutó havi jövedelem felemelése . A helyi 
rendelet jogerőre vonatkozó szakaszai az Ákr. 143. § (3) bekezdéséve l kerültek összhangba. 
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10. §-hoz 

Az egyes hatáskörök polgármesterre történő átruházásának pontosítását tartalmazza. 

11. §-hoz 

A hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza. 

12. §-hoz 

A pénzbeli és természetbeni ellátások vonatkozásában a mellékletek az Szt., valamint a pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 

szabályairól szóló 63/2006. (Ill. 27.) Korm. rendelet arra vonatkozó szakaszaival kerültek összhangba, 
továbbá a gondozási szükséglet vizsgálatához szükséges adatlapot tartalmazó melléklet cseréjét a 
gondozási szükséglet pontozási rendszerének módosítása indokolta. 

13. §-hoz 

Hatályba l é ptető rendelkezéseket tartalmazza. 
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