
 

 

 

 

 Szám: ………../2023.  
 

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: 
Katonáné Fülöp Gabriella hatósági irodavezető 

Dr. Pappné dr. Peterke Hedvig osztályvezető 
  

 
Előterjesztés 

a szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Magyar Közlöny 2022. évi 197. számában (2022. november 30.) megjelent a Magyarország 
biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény, melyet az 
Országgyűlés a 2022. november 22-i ülésnapján fogadott el. A fent megjelölt módosító törvény 
többek között a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt is 
módosította. 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által alkalmazott 
„az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege” kifejezés helyébe a módosítás után a 
„szociális vetítési alap” megjelölés lép, ezáltal létrejött egy olyan viszonyítási alap a szociális 
területen, amely figyelembe veszi majd a szakterület sajátosságait. 
 
Az Alaptörvény 2023. január 1-től hatályos módosulása értelmében a megyék kifejezés 
helyébe a vármegyék kifejezés lép. 
 
A hivatkozott rendelkezések alapján az önkormányzati rendelet. 
 
Az önkormányzati rendelet alkalmazása során igényként merült fel a mellékletekben foglalt 
kifejezések pontosítása is.  
 
A rendelet módosításának tervezete elkészült, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni és a 
mellékelt rendelettervezetet elfogadni. 
 
Hatvan, 2023. január 19. 
 
        Horváth Richárd 
           polgármester 
 
Látta: 
 
  dr. Kovács Éva 
         jegyző  



 

 

 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2023. (... ...) önkormányzati rendelete 
a szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § 
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás, lakásrezsihez kapcsolódó települési támogatás, 
lakbértámogatás megállapításának feltétele, hogy a kérelmezőnek és a vele közös háztartásban élő 
személyeknek az önkormányzat felé nincs lejárt határidejű köztartozása és egyéb tartozása, továbbá, 
ha a kérelmező önkormányzati lakás bérlője, úgy a kérelmezőnek és a vele közös háztartásban élő 
személyeknek nincs az üzemeltető felé lakbér tartozása, valamint a kérelmező és a vele közös 
háztartásban élő személyek vagyonnal nem rendelkeznek.” 

(2) A R. 3. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) Gyógyszer-kiadási támogatás megállapításának feltétele, hogy a kérelmezőnek és a családjában 
élő személyeknek az önkormányzat felé nincs lejárt határidejű köztartozása és egyéb tartozása, 
továbbá, ha a kérelmező önkormányzati lakás bérlője, úgy a kérelmezőnek és a vele közös 
háztartásban élő személyeknek nincs az üzemeltető felé lakbér tartozása, valamint a kérelmező és 
családjában élő személyek vagyonnal nem rendelkeznek. 

(7) Szociális vásárlási kedvezmény megállapításának feltétele, hogy a kérelmezőnek és a 
családjában élő személyeknek az önkormányzat felé nincs lejárt határidejű köztartozása és egyéb 
tartozása, továbbá, ha a kérelmező önkormányzati lakás bérlője, úgy a kérelmezőnek és a vele 
közös háztartásban élő személyeknek nincs az üzemeltető felé lakbér tartozása.” 

2. § 

A R. 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A jövedelem az alábbi igazolásokkal igazolható:) 
„d) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján a 

nyugdíjfolyósító szerv által az ellátás összegét igazoló irattal;” 

3. § 

A R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: TM = 0,3 – [(J 



 

 

 

– 0,5 SZVA) ÷ SZVA] × 0,15, ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi 
jövedelmet, az SZVA pedig a szociális vetítési alap összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell 
meghatározni.” 

4. § 

A R. 6/A. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(2) A támogatás csak egy lakás rendeltetésű ingatlanra igényelhető. Egy háztartásban csak egy 
családtag nyújthat be kérelmet, 12 hónapon belül csak egy alkalommal, függetlenül a lakásban élő 
személyek és háztartások, lakás rendeltetési egységek számától. 

(3) A lakásrezsihez kapcsolódó költségek enyhítésére szolgáló támogatást kell megállapítani annak 
a kérelmezőnek, aki Hatvan közigazgatási területén fekvő lakás rendeltetésű ingatlan tekintetében 
az áramszolgáltatást, gázszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatást) végső felhasználóként 
igénybe veszi, vagy aki szilárd vagy egyéb tüzelőanyagot vásárol, és ezt számlával igazolja. 

(4) A (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén támogatást kell megállapítani annak a 
kérelmezőnek 
a) aki egyedül él és a havi nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 

500 %-át, vagy 
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális 

vetítési alap összegének 400 %-át.” 

5. § 

A R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Kérelemre a jegyző a gyógyszer-kiadások viseléséhez települési támogatást állapít meg. A 
támogatást a háziorvos által igazoltan krónikus betegségben szenvedő, közgyógyellátásban nem 
részesülő személy részére kell nyújtani, ha a gyógyszerfogyasztás havi költsége létfenntartását 
veszélyezteti, és vagyonnal nem rendelkezik. A kérelmező létfenntartását a gyógyszerfogyasztás 
akkor veszélyezteti, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 
összegének 280 %-át, egyedül élő esetében 320 %-át nem haladja meg, és a rendszeres gyógyító 
ellátásnak az arra kijelölt szerv által elismert havi díja a szociális vetítési alap összegének 25 %-át 
eléri.” 

6. § 

(1) A R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt temetési 
támogatásra jogosult az eltemettető, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem 
haladja meg a szociális vetítési alap összegének 350 %-át.” 

(2) A R. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A temetési támogatás mértéke legfeljebb a helyben szokásos temetés költségének 
a) 30 %-a, ha a temetési támogatásra jogosult személy családjában az egy főre jutó havi 



 

 

 

jövedelme nem éri el a szociális vetítési alap összegének 230 %-át; 
b) 20 %-a, ha a temetési támogatásra jogosult személy családjában az egy főre jutó havi 

jövedelme meghaladja a szociális vetítési alap összegének 230 %-át, de nem éri el annak 250 
%-át; 

c) 15 %-a, ha a temetési támogatásra jogosult személy családjában az egy főre jutó havi 
jövedelme meghaladja a szociális vetítési alap összegének 250 %-át, de nem éri el annak 300 
%-át; 

d) 10 %-a, ha a temetési támogatásra jogosult személy családjában az egy főre jutó havi 
jövedelme meghaladja a szociális vetítési alap összegének 300 %-át, de nem éri el annak 350 
%-át.” 

7. § 

A R. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az önkormányzat a hatvani állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Hatvan városban 
lakó szociálisan rászorult személyek részére, természetbeni ellátásként az önkormányzattal 
szerződéses jogviszonyban álló kereskedelmi egységekben kedvezményes vásárlási lehetőséget 
biztosít.” 

8. § 

(1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A R. 1/A. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A R. 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A R. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A R. 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A R. 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A R. 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

9. § 

A R.  
a) 4. § (2) bekezdés g) pontjában a „határozatával;” szövegrész helyébe a „határozatával, ezek 

hiányában a tartásra jogosult nyilatkozatával;” szöveg, 
b) 5. § (3) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az 

„a szociális vetítési alap” szöveg, 
c) 6. § (1) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész 

helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 
d) 6/C. § (1) bekezdés a) pontjában a „60 napnál” szövegrész helyébe a „90 napnál” szöveg, 
e) 9. § (3) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az 

„a szociális vetítési alap” szöveg, 
f) 11. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az 



 

 

 

„a szociális vetítési alap” szöveg, 
g) 12. § b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a 

szociális vetítési alap” szöveg, 
h) 18. § (1) bekezdésében a „11. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „11. § (3) bekezdése” 

szöveg, 
i) 18. § (2) bekezdés c) pontjában a „mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész 

helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg, 
j) 20. § (2) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész 

helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 
k) 20. § (2) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész 

helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 
l) 20. § (2) bekezdés c) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész 

helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 
m) 20. § (5) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész 

helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 
n) 20. § (5) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész 

helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 
o) 20. § (5) bekezdés c) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész 

helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 
p) 21. § (7) bekezdésében a „Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet 

5/A. § (2) és (3) bekezdésének szabályai” szövegrész helyébe a „Hatvan Kártyáról szóló 
1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendeletben foglaltak” szöveg, 

q) 32. § (3) bekezdés d) pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg, 
r) 32. § (3) bekezdés g) pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg, 
s) 32. § (3) bekezdés i) pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 
lép. 

10. § 

Ez a rendelet 2023. január 28-án lép hatályba. 
 
 
Hatvan, 2023. …………………. 
 
 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 



 

 

 

 
                                          1. melléklet a …./2023(.. ..) önkormányzati rendelethez 

1. melléklet a 32/2021. (X.2.) önkormányzati rendelethez 
     

KÉRELEM  
lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás megállapításához 

 

 

1. Személyi adatok 
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1. Neve:  .....................................................................................Szig.sz.:.................................... 

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

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

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

1.1.5. Lakóhelye:………………………………………………………Lakcímk.sz:....................... 

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

1.1.7. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen* 

                                            - a lakóhelyemen élek 
                                            - a tartózkodási helyemen élek 

1.1.8. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:               

1.1.9. Családi állapota*:   - egyedülálló (hajadon/nőtlen/özvegy/elvált) 
                                          - házas 
                                          - élettársi kapcsolatban él 
                                          - hajadon/nőtlen és gyermekét egyedül neveli 
                                      - özvegy és gyermekét egyedül neveli 
                                          - elvált és gyermekét egyedül neveli 
                                      - házastársától külön él és gyermekét egyedül neveli 
1.1.10. Állampolgársága: ..............................................................................................................  

1.1.11. Telefonszáma vagy e-mail címe: ......................................................................................  

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

 

2. Lakásviszonyok 
2.1. A támogatással érintett lakás nagysága: ………….. m2. 
2.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: ……………………………………………………….. 

 

 

 



 
 

 

 

 

3. Kérelmezővel közös háztartásában (azonos lakcímen) élő(k) személyi adatai: 

 Név (születési név) Születési hely, 
ideje (év, hó, 

nap) 

Anyja neve Társadalombiztosítási 
Azonosító Jele 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
3.1 Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett 
tagjai között van olyan személy: 
a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb 
összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ............ fő, 
b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő, 
c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő. 
 
4. Jövedelmi adatok 
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személy(ek)nek a havi jövedelme forintban: 
    

A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös 
háztartásban élő további 
személyek jövedelme 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 

ebből: közfoglalkoztatásból származó 

 1 2 3 4 5 

            

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

      

3. Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

      

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal, állami 
foglalkoztatási szervek által folyósított 
ellátások 

      

6. Gyermektartás díj       

7. Egyéb jövedelem       

8. Összes jövedelem       

 
5.  A támogatás utalását a  ……………………….…………………. költség kifizetéséhez kérem.  



 
 

 

 

 

 
6. Nyilatkozatok a kérelmező részéről 
6.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Hatvan Város Önkormányzata felé 
fennálló bármilyen adó- vagy egyéb tartozással nem rendelkezem. 
6.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő* 
                                    - lakás vagy  
                                    - nem lakáscélú helyiség bérlője vagyok 
                                    - nem vagyok lakás vagy nem lakáscélú helyiség bérlője 
6.3. Tudomásul veszem, hogy  
6.3.1. a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló 
szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága 
útján – ellenőrizheti, 
6.3.2. a valótlan tények vagy adatok közlése által megállapított ellátás vagy támogatás összegét 
vissza kell fizetni, 
6.3.3. köteles vagyok a feltüntetett adatokban, lakóhely, jövedelmi és vagyoni viszonyokban 
bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni. 
6.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatással kapcsolatos eljárás során történő 
felhasználásához. 
6.5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
(*A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) 
 
Hatvan, 20…………………………… 
           …………………………….. 
                            kérelmező aláírása 
 
 
7. Nyilatkozat a kérelmezővel közös háztartásban élő nagykorú személy(ek) részéről  
    (valamennyi nagykorú személynek külön nyilatkoznia kell) 
 
7.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Hatvan Város Önkormányzata felé 
fennálló bármilyen adó- vagy egyéb tartozással nem rendelkezem. 
7.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő* 
                                    - lakás vagy  
                                    - nem lakáscélú helyiség bérlője vagyok 
                                    - nem vagyok lakás vagy nem lakáscélú helyiség bérlője 
7.3. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a 
szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti, 
7.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatással kapcsolatos eljárásban történő 
felhasználásához. 
7.5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
(*A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) 
 
Hatvan, 20…………………………… 
           …………………………….. 
                                  aláírás 
 



 
 

 

 

 

 
Záradék: 
 
Kérelmező és a vele közös háztartásban élő személy(ek) Hatvan Város Önkormányzata felé helyi 
adó- vagy adók módjára behajtandó egyéb tartozással nem rendelkezik. 
 
Hatvan, 20.…………………………… 
 
         …………………………………. 
                                                                                                          Hatvani Polgármesteri Hivatal 
              Adóosztály ügyintézője 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 Vagyonnyilatkozat 
I. A kérelmező személyes adatai 
Neve: ......................................... Születési neve: ………………………………………………… 
Születési hely, év, hó, nap: ......................................................... Anyja neve: ……………………….. 
Lakóhely:........................................................Tartózkodási hely: ........................................................ 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................................ 
II. A kérelmező és a vele közös háztartásban élő személy(ek) vagyona: 

A. Ingatlanok 
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. 
város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: 
..........................., a szerzés ideje: ................ év. Becsült forgalmi érték:* ....................................... Ft 
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. alapterülete: ........... m2, 
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 ……………………………….(zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, 
garázs stb.): címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. 
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év. 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft  
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), alapterülete: ........... m2, 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). 
 

II. Egyéb vagyontárgyak 
Gépjármű adatai: 
a) személygépkocsi: ............................................ típus .................. rendszám 
a szerzés ideje, valamint gyártási 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 gyártási éve: 
.............................................................. Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
 



 
 

 

 

 

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: 
……………………………………………….. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett 
üzemben tartói jog). 
 
III. Nyilatkozatok 

1. Felelősségem tudatában kijelentem (a megfelelő aláhúzandó, és a b) 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: ……………………………………………………… 

2. Felelősségem tudatában kijelentem (a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben 
kitöltendő), hogy a velem közös háztartásban élő személy(ek) 

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: ……………………………………………………… 

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. 

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

................................................ 
aláírás 

Megjegyzés: 
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 közös háztartásban élő személy 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 jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 

 
 



 
 

 

 

 

 
Támogatás formái: 

Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás:  
a) ha az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem 14.250,- Ft alatt van, akkor a m2 szorzat 30 
%-át kell megállapítani támogatásként  
b) 14.250 Ft – 71.250,- Ft  

 
Hivatal tölti ki! 
 
A háztartás fogyasztási egysége: …………………………………………… 
 
A háztartás összes jövedelme: ……………………………………………… 
 
Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem: …………………………………. 
 
Elismerhető lakás nagysága: ……………m2 x 450 Ft = ……………………Ft 
 
Egy fogyasztási egységre jutó jöv: …………………..-14.250 Ft x 0.15 = …………… 
        28.500 Ft 
 
0.3 - ………….=……….x (elismert lakásköltség) ………….Ft = ……………. 
 
Támogatás összege: …………… Ft x 12 hó = ……………………Ft/év 
 
Támogatás indul: …………………………..………………. 
 
A támogatás utalása: …………………………………………………………………. 
 
Fogyasztói szám, ill. számlaszám: …………………………………………………… 
Elismert lakásnagyság: egy személy:  35 m2 

    két személy: 45 m2 

    három szem.: 55 m2 

    négy szem:  65 m2 (ezt követően minden további személy 
       után 5-5 m2) 
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 
A háztartás fogyasztási egység arányszáma: 

a) első nagykorú tag:   1 
b) második nagykorú tag:  0,9 
c) minden további nagykorú tag:0,8 
d) első és második kiskorú tag személyenként: 0,8 
e) minden további kiskorú tag:  0,7 

Ha a háztartás valamely tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági 
támogatásban részesül: + 0,2 
Ha a szülő gyermekét egyedülállóként neveli – ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos 
nevelőszülőt: + 0,2  
Ha a kérelmező egyedül élő személy: + 0,2 

 
………………………………………………………….. 

ügyintéző aláírása/dátum 



 
 

 

 

 

A kérelemhez mellékelni szükséges a jövedelem-nyilatkozatban feltüntetett jövedelem 
típusának megfelelő iratot a következők szerint: 

 
a) havi rendszerességgel járó jövedelmek esetén:  

a) munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból  származó jövedelem esetén, a kérelem 
benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló munkáltatói/foglalkoztatói igazolást; 

b) társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző 
hónapban kifizetett ellátást igazoló iratot; 

c) a Járási Hivatal által folyósított pénzbeli ellátásokról a Járási Hivatal Hatósági Osztálya vagy a 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiadott igazolást az ellátás összegéről; 

d) nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által az ellátás 
összegét igazoló iratot; 

e) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló iratot (elismervény, postai feladóvevény, 
stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokiratot, vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratot, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítéletet, állam által 
megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal határozatát, ezek hiányában a tartásra jogosult 
nyilatkozatát; 

f) fenti pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő 
igazolást; 
 
b) A nem havi rendszerességgel járó jövedelmek esetén: 
   
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből, alkalmi 
munkavégzésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap 
jövedelméről szóló igazolást az alábbiak szerint: 

a) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatát, illetve az állami 
adóhatóság által az adóbevallással lezárt időszak jövedelméről kiállított igazolást, továbbá 
támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolást; 

b) vállalkozásból származó jövedelem esetén az állami adóhatóság által az adóbevallással lezárt 
időszak jövedelméről kiállított igazolását, továbbá az adóbevallással nem lezárt időszakra 
vonatkozóan  havi bontásban nettó jövedelemről szóló könyvelői igazolást, ennek hiányában az 
érintett nyilatkozatát; 

c)  alkalmi munka esetén a havi átlagos jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal,  egyszerűsített 
foglalkoztatás esetén a foglalkoztató által kiállított igazolással, illetve az állami adóhatóság által az 
adóbevallással lezárt időszak jövedelméről kiállított igazolással.  
 
 
A kérelemhez mellékelni szükséges továbbá: 
a)  a lakás alapterületéről hivatalos igazolás (tulajdoni lap, adásvételi szerződés-, közös képviselő, 

bérbeadó által kiállított igazolás), 
b) önkormányzati bérlakás bérlőjének az üzemeltető igazolását arról, hogy nincs lejárt határidejű 

lakbértartozása, 
c) a közüzemi szolgáltató részletes számláját vagy a közös képviselő igazolását a társasház 
bankszámlaszámáról vagy az albérleti szerződést,  
d) 16 évesnél idősebb, nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermek esetén iskolalátogatási  
vagy hallgatói jogviszony igazolást. 
 
Az ügyintézéshez kérem személyi azonosító okmányait hozza magával! 
 



 
 

 

 

 

Amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el ügyében, meghatalmazás szükséges! 
Tájékoztató 

a lakáshatáshoz kapcsolódó támogatás iránti kérelem kitöltéséhez 

1. Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 
1.1. A személyi adatok kitöltéséhez: 
1.1.1. „egyedülálló” az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, 

kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. 
1.1.2. „egyedülélő” : az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 
1.1.3. „háztartás”: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy  

 tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége; 
1.1.4. „család”: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 

gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező közeli hozzátartozók közössége; 
   1.1.5. „közeli hozzátartozó”:  
a) a házastárs, az élettárs,  
b)  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), 

c)  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), 

d)  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. 

1.1.6. A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos 
igazolásokat – a magasabb összegű családi pótlékra, illetve a fogyatékossági támogatásra vonatkozó irat 
kivételével – a kérelemhez csatolni kell. 

 
1.2. A jövedelmi adatok kitöltéséhez: 
1.2.1. „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről 

vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként 
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az 
egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 
törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

1.2.2. 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. 

1.2.2.1. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert 
költség, valamint a fizetett tartásdíj. 

1.2.2.2. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, a magánszemélyt terhelő 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a társadalombiztosítási járulék, a nyugdíjjárulék és az 
egészségügyi szolgáltatási járulék. 

1.2.3. 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, illetőleg állattenyésztés esetén 
94%-ának megfelelő összeggel. 
1.2.4. Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között:  
1.  a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 

viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 
felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás, 

2.   a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-
ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

3. az anyasági támogatás, 
4.   a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás 

és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos 

mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a 
fogyatékossági támogatás, 

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról 

szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az 
adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási 
munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a 
továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, 

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 
10.  a szociális szövetkezet tagja által, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy 

átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által, valamint a kisgyermekkel otthon lévők 
szövetkezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő 
ellátásban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a 
személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, 

11.  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, 

12.  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, 

13.  az Szja tv. 7. § (1) bekezdés b)-z) pontja szerinti bevétel. 
1.2.5. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi 

jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét. 
1.2.6. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és 

a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire 
tekintettel azt folyósítják. 

1.2.7. A havi jövedelem kiszámításakor 
a) rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt, 
b) nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a 

kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell figyelembe 
venni azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt 
időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell 
beszámítani. 

 
 



 

 

 

                                         2. melléklet a …./2023(.. ..) önkormányzati rendelethez 
  1/A. melléklet a 32/2021. (X.2.) önkormányzati rendelethez 

     

KÉRELEM  
a lakásrezsihez kapcsolódó települési támogatás megállapításához 

 

1. Személyi adatok 
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1. Neve:  .....................................................................................Szig.sz.:.................................... 

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

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

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

1.1.5. Lakóhelye:………………………………………………………Lakcímk.sz:....................... 

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

1.1.7. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen* 

                                            - a lakóhelyemen élek 
                                            - a tartózkodási helyemen élek 

1.1.8. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:               

1.1.9. Családi állapota*:   - egyedülálló (hajadon/nőtlen/özvegy/elvált) 
                                          - családban él 
1.1.10. Telefonszáma vagy e-mail címe: ......................................................................................  
1.1.11. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):  
            □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy  
            □ EU kék kártyával rendelkező, vagy 
            □  bevándorolt/letelepedett, vagy 
            □ menekült/oltalmazott/hontalan. 

 

2. Lakásviszonyok 
2.1. A támogatással érintett lakás címe: 3000 Hatvan, ……………………………………………….. 
2.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: ………………………………………………………………… 

3. Kérelmezővel közös háztartásában (azonos lakcímen) élő(k) személyi adatai: 

 Név (születési név) Születési hely, 
ideje (év, hó, 

nap) 

Anyja neve Társadalombiztosítási 
Azonosító Jele 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     



 
 

 

 

 

 
4. Jövedelmi adatok 
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személy(ek)nek a havi jövedelme forintban: 
    

A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös 
háztartásban élő további 
személyek jövedelme 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 

ebből: közfoglalkoztatásból származó 

 1 2 3 4 5 

            

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

      

3. Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

      

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal, állami 
foglalkoztatási szervek által folyósított 
ellátások 

      

6. Gyermektartás díj       

7. Egyéb jövedelem       

8. Összes jövedelem       

 
5.  A támogatás utalását* 
 
a) áramfogyasztás költségének kifizetéséhez kérem a közszolgáltató számlájára történő 
utalással 
 
b) gázfogyasztás költségének kifizetéséhez kérem a közszolgáltató számlájára történő 
utalással, 
 
c) szilárd és egyéb fűtőanyag költségének kifizetéséhez 
 
    ca) a ……………………………………………………………………………………… számú    
pénzintézetnél vezetett számlámra történő utalással vagy 
 
    cb) postai úton történő kifizetéssel. 
    (*A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) 
 
6. Nyilatkozatok a kérelmező részéről 
6.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Hatvan Város Önkormányzata felé 
fennálló bármilyen adó- vagy egyéb tartozással nem rendelkezem. 
6.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő* 
                                    - lakás vagy  
                                    - nem lakáscélú helyiség bérlője vagyok 



 
 

 

 

 

                                    - nem vagyok lakás vagy nem lakáscélú helyiség bérlője 
6.3. Tudomásul veszem, hogy  
6.3.1. a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló 
szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága 
útján – ellenőrizheti, 
6.3.2. a valótlan tények vagy adatok közlése által megállapított ellátás vagy támogatás összegét 
vissza kell fizetni, 
6.3.3. köteles vagyok a feltüntetett adatokban, lakóhely, jövedelmi és vagyoni viszonyokban 
bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni. 
6.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatással kapcsolatos eljárás során történő 
felhasználásához. 
6.5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
(*A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) 
 
Hatvan, 20…………………………… 
           …………………………….. 
                            kérelmező aláírása 
 
 
7. Nyilatkozat a kérelmezővel közös háztartásban élő nagykorú személy(ek) részéről  
    (valamennyi nagykorú személynek külön nyilatkoznia kell) 
 
7.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Hatvan Város Önkormányzata felé 
fennálló bármilyen adó- vagy egyéb tartozással nem rendelkezem. 
7.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő* 
                                    - lakás vagy  
                                    - nem lakáscélú helyiség bérlője vagyok 
                                    - nem vagyok lakás vagy nem lakáscélú helyiség bérlője 
7.3. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a 
szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti, 
7.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatással kapcsolatos eljárásban történő 
felhasználásához. 
7.5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
(*A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) 
 
Hatvan, 20…………………………… 
           …………………………….. 
                                  aláírás 
Záradék: 
 
Kérelmező és a vele közös háztartásban élő személy(ek) Hatvan Város Önkormányzata felé helyi 
adó- vagy adók módjára behajtandó egyéb tartozással nem rendelkezik. 
 
Hatvan, 20.…………………………… 
         …………………………………. 
                                                                                                          Hatvani Polgármesteri Hivatal 



 
 

 

 

 

              Adóosztály ügyintézője 
Vagyonnyilatkozat 

I. A kérelmező személyes adatai 
Neve: ......................................... Születési neve: ………………………………………………… 
Születési hely, év, hó, nap: ......................................................... Anyja neve: ……………………….. 
Lakóhely:........................................................Tartózkodási hely: ........................................................ 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................................ 
II. A kérelmező és a vele közös háztartásban élő személy(ek) vagyona: 

A. Ingatlanok 
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. 
város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: 
..........................., a szerzés ideje: ................ év. Becsült forgalmi érték:* ....................................... Ft 
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. alapterülete: ........... m2, 
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 ……………………………….(zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, 
garázs stb.): címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. 
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év. 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft  
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), alapterülete: ........... m2, 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). 
 

II. Egyéb vagyontárgyak 
Gépjármű adatai: 
a) személygépkocsi: ............................................ típus .................. rendszám 
a szerzés ideje, valamint gyártási 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 gyártási éve: 
.............................................................. Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 



 
 

 

 

 

 
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: 
……………………………………………….. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett 
üzemben tartói jog). 
 
III. Nyilatkozatok 

1. Felelősségem tudatában kijelentem (a megfelelő aláhúzandó, és a b) 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: ……………………………………………………… 

2. Felelősségem tudatában kijelentem (a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben 
kitöltendő), hogy a velem közös háztartásban élő személy(ek) 

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: ……………………………………………………… 

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. 

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

................................................ 
aláírás 

Megjegyzés: 
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 közös háztartásban élő személy 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 jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 

 



 
 

 

 

 

 
A kérelemhez mellékelni szükséges a jövedelem-nyilatkozatban feltüntetett jövedelem 

típusának megfelelő iratot a következők szerint: 
 
a) havi rendszerességgel járó jövedelmek esetén:  

a) munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem esetén, a kérelem 
benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló munkáltatói/foglalkoztatói igazolást; 

b) társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző 
hónapban kifizetett ellátást igazoló iratot; 

c) a Járási Hivatal által folyósított pénzbeli ellátásokról a Járási Hivatal Hatósági Osztálya vagy a 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiadott igazolást az ellátás összegéről; 

d) nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által az ellátás 
összegét igazoló iratot; 

e) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló iratot (elismervény, postai feladóvevény, 
stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokiratot, vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratot, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítéletet, állam által 
megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal határozatát, ezek hiányában  a tartásra jogosult 
nyilatkozatát; 

f) fenti pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő 
igazolást; 
 
b) A nem havi rendszerességgel járó jövedelmek esetén: 
   
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből, alkalmi 
munkavégzésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap 
jövedelméről szóló igazolást az alábbiak szerint: 

a) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatát, illetve az állami 
adóhatóság által az adóbevallással lezárt időszak jövedelméről kiállított igazolást, továbbá 
támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolást; 

b) vállalkozásból származó jövedelem esetén az állami adóhatóság által az adóbevallással lezárt 
időszak jövedelméről kiállított igazolását, továbbá az adóbevallással nem lezárt időszakra 
vonatkozóan havi bontásban nettó jövedelemről szóló könyvelői igazolást, ennek hiányában az 
érintett nyilatkozatát; 

c)  alkalmi munka esetén a havi átlagos jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal, egyszerűsített 
foglalkoztatás esetén a foglalkoztató által kiállított igazolással, illetve az állami adóhatóság által az 
adóbevallással lezárt időszak jövedelméről kiállított igazolással.  
 
c) A kérelemhez mellékelni szükséges továbbá: 
 
A támogatás iránti kérelemhez – az a)-b) pontban foglaltakon túl– csatolni kell: 
ca) azon közüzemi szolgáltató által az adott fogyasztási helyre, mint lakás rendeltetésű ingatlanra 
kiállított, 90 napnál nem régebbi számlát, ahová a kérelmező a támogatás folyósítását kéri; 
cb) szilárd vagy egyéb fűtőanyag vásárlásáról szóló, a kérelem benyújtásának évében kiállított 
számlát (a benyújtott számla újabb kérelemhez már nem használható fel);  
cc) ha a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa, úgy az érintett lakás rendeltetésű ingatlan 
használati jogcímét igazoló iratot; 
cd) önkormányzati bérlakás bérlőjének az üzemeltető igazolását arról, hogy nincs lejárt határidejű 

lakbértartozása, 
 



 
 

 

 

 

Az ügyintézéshez kérjük, hogy személyi azonosító okmányait szíveskedjen magával hozni! 
Amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el ügyében, meghatalmazás szükséges! 

Tájékoztató 
a lakásrezsihez kapcsolódó támogatás iránti kérelem kitöltéséhez 

1. Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 
1.1. A személyi adatok kitöltéséhez: 
1.1.1. „egyedülálló” az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, 

kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. 
1.1.2. „egyedülélő” : az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 
1.1.3. „háztartás”: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy  

 tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége; 
1.1.4. „család”: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 

gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező közeli hozzátartozók közössége; 
   1.1.5. „közeli hozzátartozó”:  
a) a házastárs, az élettárs,  
b)  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), 

c)  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), 

d)  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. 

1.1.6. A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos 
igazolásokat – a magasabb összegű családi pótlékra, illetve a fogyatékossági támogatásra vonatkozó irat 
kivételével – a kérelemhez csatolni kell. 

 
1.2. A jövedelmi adatok kitöltéséhez: 
1.2.1. „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről 

vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként 
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az 
egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 
törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

1.2.2. 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. 

1.2.2.1. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert 
költség, valamint a fizetett tartásdíj. 

1.2.2.2. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, a magánszemélyt terhelő 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a társadalombiztosítási járulék, a nyugdíjjárulék és az 
egészségügyi szolgáltatási járulék. 

1.2.3. 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, illetőleg állattenyésztés esetén 
94%-ának megfelelő összeggel. 
1.2.4. Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között:  
1.  a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 

viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 
felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás, 

2.   a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-
ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

3. az anyasági támogatás, 
4.   a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás 

és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos 

mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a 
fogyatékossági támogatás, 

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról 

szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az 
adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási 
munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a 
továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, 

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 
10.  a szociális szövetkezet tagja által, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy 

átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által, valamint a kisgyermekkel otthon lévők 
szövetkezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő 
ellátásban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a 
személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, 

11.  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, 

12.  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, 

13.  az Szja tv. 7. § (1) bekezdés b)-z) pontja szerinti bevétel. 
1.2.5. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi 

jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét. 
1.2.6. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és 

a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire 
tekintettel azt folyósítják. 

1.2.7. A havi jövedelem kiszámításakor 
a) rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt, 
b) nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a 

kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell figyelembe 
venni azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt 
időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell 
beszámítani. 



 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

                                           3. melléklet a …./2023(.. ..) önkormányzati rendelethez 
2. melléklet a 32/2021. (X.2.) önkormányzati rendelethez 

 
KÉRELEM  

a gyógyszer-kiadási települési támogatás megállapításához 
 

1. Személyi adatok 
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1. Neve:  .....................................................................................Szig.sz.:.................................... 

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

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

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

1.1.5. Lakóhelye:………………………………………………………Lakcímk.sz:....................... 

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

1.1.7. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen* 

                                            - a lakóhelyemen élek 
                                            - a tartózkodási helyemen élek 

1.1.8. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:               

1.1.9. Családi állapota*:   - egyedülálló (hajadon/nőtlen/özvegy/elvált) 
                                          - házas 
                                          - élettársi kapcsolatban él 
                                          - hajadon/nőtlen és gyermekét egyedül neveli 
                                      - özvegy és gyermekét egyedül neveli 
                                          - elvált és gyermekét egyedül neveli 
                                      - házastársától külön él és gyermekét egyedül neveli 
1.1.10. Állampolgársága: ..............................................................................................................  

1.1.11. Telefonszáma vagy e-mail címe: ......................................................................................  

1.1.12. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):  
            □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy  
            □ EU kék kártyával rendelkező, vagy 
            □  bevándorolt/letelepedett, vagy 
            □ menekült/oltalmazott/hontalan. 
 
1.1.13. A támogatás kifizetését* 
                                          - folyószámlára kérem utalni 
                                            folyószámla száma: ………………………………………………, vagy 
                                          - postai úton kérem 
 
A kérelem indokolása: ……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………

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

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

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



 
 

 

 

 

 

2. Kérelmező családjában élő(k) személyi adatai: 

 

 Név (születési név) Születési hely, 
ideje (év,hó,nap) 

Anyja neve Társadalombiztosítási 
Azonosító Jele 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
3. Jövedelmi adatok 
A kérelmező, valamint a családjában élő személy(ek)nek a havi jövedelme forintban: 
    

A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös 
háztartásban élő további 
személyek jövedelme 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 

ebből: közfoglalkoztatásból származó 

 1 2 3 4 5 

            

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

      

3. Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

      

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal, állami 
foglalkoztatási szervek által folyósított 
ellátások 

      

6. Gyermektartás díj       

7. Egyéb jövedelem       

8. Összes jövedelem       

 
4. Nyilatkozatok a kérelmező részéről 
4.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Hatvan Város Önkormányzata felé 
fennálló bármilyen adó- vagy egyéb tartozással nem rendelkezem. 
4.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő* 
                                    - lakás vagy  
                                    - nem lakáscélú helyiség bérlője vagyok 



 
 

 

 

 

                                    - nem vagyok lakás vagy nem lakáscélú helyiség bérlője 
 
4.3. Tudomásul veszem, hogy  
4.3.1. a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló 
szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága 
útján – ellenőrizheti, 
4.3.2. a valótlan tények vagy adatok közlése által megállapított ellátás vagy támogatás összegét 
vissza kell fizetni, 
4.3.3. köteles vagyok a feltüntetett adatokban, lakóhely, jövedelmi és vagyoni viszonyokban 
bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni. 
4.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatással kapcsolatos eljárás során történő 
felhasználásához. 
4.5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
(*A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) 
 
Hatvan, 20…………………………… 
           …………………………….. 
                            kérelmező aláírása 
 
5. Nyilatkozat a kérelmező családjában élő nagykorú személy(ek) részéről  
    (valamennyi nagykorú személynek külön nyilatkoznia kell) 
 
5.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Hatvan Város Önkormányzata felé 
fennálló bármilyen adó- vagy egyéb tartozással nem rendelkezem. 
5.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő* 
                                    - lakás vagy  
                                    - nem lakáscélú helyiség bérlője vagyok 
                                    - nem vagyok lakás vagy nem lakáscélú helyiség bérlője 
5.3. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a 
szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 
5.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatással kapcsolatos eljárásban történő 
felhasználásához. 
5.5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
(*A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) 
 
Hatvan, 20……………………………    …………………………….. 
                                  aláírás 
Záradék: 
 
Kérelmező és a családjában élő személy(ek) Hatvan Város Önkormányzata felé helyi adó- vagy 
adók módjára behajtandó egyéb tartozással nem rendelkezik. 
 
Hatvan, 20.……………………………    …………………………………. 
                                                                                                          Hatvani Polgármesteri Hivatal 
              Adóosztály ügyintézője 

 



 
 

 

 

 

 
 

Háziorvosi igazolás 
I. A kérelmező személyes adatai 
Neve:     …………………………………………………………………... 
Születési neve:     ……………………………………………………….. 
Anyja neve:     ………………………………………………………….… 
Születési hely, év, hó, nap:     ………………………………………..… 
Lakóhely:     …………………………………………………………….… 
Tartózkodási hely:     ………………………………………………..…… 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:     …………………………..…. 

A háziorvosi igazolás kiadására gyógyszer-kiadási támogatás megállapítása 
céljából kerül sor.  

II. A társadalombiztosítás által támogatott, tartósan alkalmazott gyógyító ellátási szükségletre 
vonatkozó adatok 
1. Havi rendszerességgel rendelt gyógyszerek: 

A 
beteg-

ség 
BNO 
kódja 

AT
C 

kód 

TT
T 

kód 

Gyógyszer 
megneve- 

zése 

Gyógy
- 

szer- 
forma 

Ható-
anyag 

megne-
vezése 

A ható- 
anyag 
napi 

mennyi
- 

sége 

Napi  
ada-
golás 

Gyógyszer 
rendelésére 
vonatkozó 

jelzés* 

Szak-
orvos 

pecsét- 
száma*

* 

Megjegy
- 

zés 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      
* Ebben a rovatban a 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti jelzést kell 
feltüntetni. 
** Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha a gyógyszert csak szakorvos rendelheti vagy a javaslatot a 
szakorvos tette. 

A táblázatban valamennyi, a kérelmező által 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 formájával vagy bármely összetevővel szemben esetleg fennálló 
érzékenységet. 
 



 
 

 

 

 

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

A betegség 
BNO kódja 

Szükséges eszköz, illetve kezelés Szakorvos 
pecsétszáma* ISO kód/GYF 

szolgáltatás kód 
Formája, 

megnevezése 
Rendelésének, ill. 
alkalmazásának 

gyakorisága (havi 
mennyisége) 

          

          

          

          
* Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha a javaslatot a szakorvos tette. 

 

III.  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 
gyógyszer-kiadási támogatást igénylő személy orvosi dokumentációjában igazolt kezelése alapján 
került megállapításra. 

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

 
P. H. 

........................................... 
háziorvos aláírása 



 
 

 

 

 

Vagyonnyilatkozat 
I. A kérelmező személyes adatai 
Neve: ......................................... Születési neve: ………………………………………………… 
Születési hely, év, hó, nap: ......................................................... Anyja neve: ……………………….. 
Lakóhely:........................................................Tartózkodási hely: ........................................................ 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................................ 
II. A kérelmező és a családjában élő személy(ek) vagyona: 

A. Ingatlanok 
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. 
város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: 
..........................., a szerzés ideje: ................ év. Becsült forgalmi érték:* ....................................... Ft 
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. alapterülete: ........... m2, 
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 ……………………………….(zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, 
garázs stb.): címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. 
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év. 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft  
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), alapterülete: ........... m2, 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). 
 

II. Egyéb vagyontárgyak 
Gépjármű adatai: 
a) személygépkocsi: ............................................ típus .................. rendszám 
a szerzés ideje, valamint gyártási 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 gyártási éve: 
.............................................................. Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
 



 
 

 

 

 

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: 
……………………………………………….. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett 
üzemben tartói jog). 
 
III. Nyilatkozatok 

1. Felelősségem tudatában kijelentem (a megfelelő aláhúzandó, és a b) 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: ……………………………………………………… 

2. Felelősségem tudatában kijelentem (a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben 
kitöltendő), hogy a velem közös háztartásban élő személy(ek) 

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: ……………………………………………………… 

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. 

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

................................................ 
aláírás 

Megjegyzés: 
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 közös háztartásban élő személy 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 jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 

 
 



 
 

 

 

 

A kérelemhez mellékelni szükséges a jövedelem-nyilatkozatban feltüntetett jövedelem 
típusának megfelelő iratot a következők szerint: 

 
a) havi rendszerességgel járó jövedelmek esetén:  

a) munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból  származó jövedelem esetén, a kérelem 
benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló munkáltatói/foglalkoztatói igazolást; 

b) társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző 
hónapban kifizetett ellátást igazoló iratot; 

c) a Járási Hivatal által folyósított pénzbeli ellátásokról a Járási Hivatal Hatósági Osztálya vagy a 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiadott igazolást az ellátás összegéről; 

d) nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által az ellátás 
összegét igazoló iratot; 

e) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló iratot (elismervény, postai feladóvevény, 
stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokiratot, vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratot, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítéletet, állam által 
megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal határozatát, ezek hiányában a tartásra jogosult 
nyilatkozatát; 

f) fenti pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő 
igazolást; 
 
b) A nem havi rendszerességgel járó jövedelmek esetén: 
   
Társas és egyéni vállalkozásból,  őstermelői, illetve szellemi  és más önálló tevékenységből, alkalmi 
munkavégzésből származó jövedelem  esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap 
jövedelméről szóló igazolást az alábbiak szerint: 

a) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatát, illetve az állami 
adóhatóság által az adóbevallással lezárt időszak jövedelméről kiállított igazolást, továbbá 
támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolást; 

b) vállalkozásból származó jövedelem esetén az állami adóhatóság által az adóbevallással lezárt 
időszak jövedelméről kiállított igazolását, továbbá az adóbevallással nem lezárt időszakra 
vonatkozóan  havi bontásban nettó jövedelemről szóló könyvelői igazolást, ennek hiányában az 
érintett nyilatkozatát; 

c)  alkalmi munka esetén a havi átlagos jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal,  egyszerűsített 
foglalkoztatás esetén a foglalkoztató által kiállított igazolással, illetve az állami adóhatóság által az 
adóbevallással lezárt időszak jövedelméről kiállított igazolással.  
 
 
A kérelemhez mellékelni szükséges továbbá: 
a) önkormányzati bérlakás bérlőjének az üzemeltető igazolását arról, hogy nincs lejárt határidejű 

lakbértartozása, 
b) a havi rendszeres gyógyító ellátásokról kiállított háziorvosi igazolást, 
c) a Járási Hivatal igazolását arról, hogy kérelmező alanyi, illetve normatív közgyógyellátásra nem 
jogosult, 
d) 16 évesnél idősebb, nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermek esetén iskolalátogatási  
vagy hallgatói jogviszony igazolást. 
 
Az ügyintézéshez kérem személyi azonosító okmányait hozza magával! 
 
Amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el ügyében, meghatalmazás szükséges! 



 
 

 

 

 

 
Tájékoztató 

a gyógyszer-kiadási települési támogatás iránti kérelem kitöltéséhez 

1. Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 
1.1. A személyi adatok kitöltéséhez: 
1.1.1. „egyedülálló” az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, 

kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. 
1.1.2. „egyedülélő” : az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 
1.1.3. „háztartás”: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy  

 tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége; 
1.1.4. „család”: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 

gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező közeli hozzátartozók közössége; 
   1.1.5. „közeli hozzátartozó”:  
a) a házastárs, az élettárs,  
b)  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), 

c)  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), 

d)  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. 

1.1.6. A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos 
igazolásokat – a magasabb összegű családi pótlékra, illetve a fogyatékossági támogatásra vonatkozó irat 
kivételével – a kérelemhez csatolni kell. 

 
1.2. A jövedelmi adatok kitöltéséhez: 
1.2.1. „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről 

vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként 
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az 
egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 
törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

1.2.2. 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. 

1.2.2.1. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert 
költség, valamint a fizetett tartásdíj. 

1.2.2.2. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, a magánszemélyt terhelő 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a társadalombiztosítási járulék, a nyugdíjjárulék és az 
egészségügyi szolgáltatási járulék. 

1.2.3. 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, illetőleg állattenyésztés esetén 
94%-ának megfelelő összeggel. 
1.2.4. Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között:  
1.  a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 

viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 
felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás, 

2.   a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-
ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

3. az anyasági támogatás, 
4.   a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás 

és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos 

mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a 
fogyatékossági támogatás, 

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról 

szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az 
adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási 
munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a 
továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, 

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 
10.  a szociális szövetkezet tagja által, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy 

átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által, valamint a kisgyermekkel otthon lévők 
szövetkezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő 
ellátásban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a 
személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, 

11.  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, 

12.  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, 

13.  az Szja tv. 7. § (1) bekezdés b)-z) pontja szerinti bevétel. 
1.2.5. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi 

jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét. 
1.2.6. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és 

a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire 
tekintettel azt folyósítják. 

1.2.7. A havi jövedelem kiszámításakor 
a) rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt, 
b) nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a 

kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell figyelembe 
venni azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt 
időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell 
beszámítani. 

 



 

 

 

 
                                          4. melléklet a …./2023(.. ..) önkormányzati rendelethez 

3. melléklet a 32/2021. (X.2.) önkormányzati rendelethez 
 

K É R E L E M  
a rendkívüli települési támogatás megállapításához 

 
 
1. Személyi adatok 
 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1. Neve:  .....................................................................................Szig.sz.:.................................... 

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

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

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

1.1.5. Lakóhelye:………………………………………………………Lakcímk.sz:....................... 

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

1.1.7. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen* 

                                            - a lakóhelyemen élek 
                                            - a tartózkodási helyemen élek 

 

1.1.8. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:               

 
1.1.9. Családi állapota*:   - egyedülálló (hajadon/nőtlen/özvegy/elvált) 
                                          - házas 
                                          - élettársi kapcsolatban él 
                                          - hajadon/nőtlen és gyermekét egyedül neveli 
                                      - özvegy és gyermekét egyedül neveli 
                                          - elvált és gyermekét egyedül neveli 
                                      - házastársától külön él és gyermekét egyedül neveli 
1.1.10. Állampolgársága: ..............................................................................................................  

1.1.11. Telefonszáma vagy e-mail címe: ......................................................................................  

1.1.12. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):  
            □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy  
            □ EU kék kártyával rendelkező, vagy 
            □  bevándorolt/letelepedett, vagy 
            □ menekült/oltalmazott/hontalan. 
 
1.1.13. A támogatás kifizetését* 
                                       - közvetlenül a közüzemi szolgáltató/társasház számlaszámára kérem utalni 
                                        - folyószámlámra kérem utalni 
                                            folyószámla száma: ………………………………………………, vagy 
                                        - postai úton kérem 
                      



 
 

 

 

 

A kérelem indokolása: ……………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2. Kérelmező családjában élő(k) személyi adatai: 

 Név (születési név) Születési hely, 
ideje (év,hó,nap) 

Anyja neve Társadalombiztosítási 
Azonosító Jele 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
 
3. Nyilatkozatok a kérelmező részéről 
3.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
3.2. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tények vagy adatok közlése által megállapított ellátás vagy 
támogatás összegét vissza kell fizetni. 
3.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatással kapcsolatos eljárás során történő 
felhasználásához. 
 
(*A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) 
 
 
Hatvan, 20…………………………… 
           …………………………….. 
                            kérelmező aláírása 
 
 
 



 
 

 

 

 

A kérelemhez mellékelni szükséges: 
a) a kérelem indoklásában feltüntetett rendkívüli élethelyzetet alátámasztó dokumentumot vagy 
igazolást, amennyiben az rendelkezésre áll, 
b) a közüzemi szolgáltató részletes számláját vagy a közös képviselő igazolását a társasház 
bankszámlaszámáról.  
 
Az ügyintézéshez kérem személyi azonosító okmányait hozza magával! 
 
Amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el ügyében, meghatalmazás szükséges! 

 
 

Tájékoztató 
a rendkívüli települési támogatás iránti kérelem kitöltéséhez 

1. Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 
1.1. A személyi adatok kitöltéséhez: 
1.1.1. „egyedülálló” az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, 

kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. 
1.1.2. „egyedülélő” : az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 
1.1.3. „háztartás”: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy  

 tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége; 
1.1.4. „család”: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 

gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező közeli hozzátartozók közössége; 
   1.1.5. „közeli hozzátartozó”:  
a) a házastárs, az élettárs,  
b)  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), 

c)  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), 

d)  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. 

1.1.6. A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos 
igazolásokat – a magasabb összegű családi pótlékra, illetve a fogyatékossági támogatásra vonatkozó irat 
kivételével – a kérelemhez csatolni kell. 
 
 



 

 

 

 
                                            5. melléklet a …./2023(.. ..) önkormányzati rendelethez 

4. melléklet a 32/2021. (X.2.) önkormányzati rendelethez 
 

K É R E L E M 
a temetési támogatás megállapításához 

 
1. Személyi adatok 
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1. Neve:  .....................................................................................Szig.sz.:.................................... 

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

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

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

1.1.5. Lakóhelye:………………………………………………………Lakcímk.sz:....................... 

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

1.1.7. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen* 

                                            - a lakóhelyemen élek 
                                            - a tartózkodási helyemen élek 

1.1.8. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:               

1.1.9. Családi állapota*:   - egyedülálló (hajadon/nőtlen/özvegy/elvált) 
                                          - házas 
                                          - élettársi kapcsolatban él 
                                          - hajadon/nőtlen és gyermekét egyedül neveli 
                                      - özvegy és gyermekét egyedül neveli 
                                          - elvált és gyermekét egyedül neveli 
                                      - házastársától külön él és gyermekét egyedül neveli 
1.1.10. Állampolgársága: ..............................................................................................................  

1.1.11. Telefonszáma vagy e-mail címe: ......................................................................................  

1.1.12. A támogatás kifizetését* 
                                          - folyószámlára kérem utalni 
                                            folyószámla száma: …………………………………………, vagy 
                                          - postai úton kérem 

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

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

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

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



 
 

 

 

 

2. Kérelmező családjában élő(k) személyi adatai: 

 Név (születési név) Születési hely, 
ideje (év,hó,nap) 

Anyja neve Társadalombiztosítási 
Azonosító Jele 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
3. Jövedelmi adatok 
A kérelmező, valamint a családjában élő személy(ek)nek a havi jövedelme forintban: 
 
    

A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös 
háztartásban élő további 
személyek jövedelme 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 

ebből: közfoglalkoztatásból származó 

 1 2 3 4 5 

            

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

      

3. Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

      

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal, állami 
foglalkoztatási szervek által folyósított 
ellátások 

      

6. Gyermektartás díj       

7. Egyéb jövedelem       

8. Összes jövedelem       

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



 
 

 

 

 

4.1.2. a valótlan tények vagy adatok közlése által megállapított ellátás vagy támogatás összegét 
vissza kell fizetni. 
4.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
4.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatással kapcsolatos eljárás során történő 
felhasználásához. 
(*A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) 
 
Hatvan, 20…………………………              

……………………………………..                                                                                               
                                                                                             kérelmező aláírása 
 
 

 
 
 
 
 
5. Nyilatkozat a kérelmező családjában élő nagykorú személy(ek) részéről  
    (valamennyi nagykorú személynek külön nyilatkoznia kell) 
 
5.1. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a 
szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 
5.2. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatással kapcsolatos eljárásban történő 
felhasználásához. 
5.3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
(*A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) 
 
 
Hatvan, 20…………………………… 
           …………………………….. 
                                  aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

A kérelemhez mellékelni szükséges a jövedelem-nyilatkozatban feltüntetett jövedelem 
típusának megfelelő iratot a következők szerint: 

 
a) havi rendszerességgel járó jövedelmek esetén:  

a) munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból  származó jövedelem esetén, a kérelem 
benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló munkáltatói/foglalkoztatói igazolást; 

b) társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző 
hónapban kifizetett ellátást igazoló iratot; 

c) a Járási Hivatal által folyósított pénzbeli ellátásokról a Járási Hivatal Hatósági Osztálya vagy a 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiadott igazolást az ellátás összegéről; 

d) nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által az ellátás 
összegét igazoló iratot; 

e) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló iratot (elismervény, postai feladóvevény, 
stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokiratot, vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratot, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítéletet, állam által 
megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal határozatát, ezek hiányában a tartásra jogosult 
nyilatkozatát; 

f) fenti pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő 
igazolást; 
 
b) A nem havi rendszerességgel járó jövedelmek esetén: 
   
Társas és egyéni vállalkozásból,  őstermelői, illetve szellemi  és más önálló tevékenységből, alkalmi 
munkavégzésből származó jövedelem  esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap 
jövedelméről szóló igazolást az alábbiak szerint: 

a) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatát, illetve az állami 
adóhatóság által az adóbevallással lezárt időszak jövedelméről kiállított igazolást, továbbá 
támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolást; 

b) vállalkozásból származó jövedelem esetén az állami adóhatóság által az adóbevallással lezárt 
időszak jövedelméről kiállított igazolását, továbbá az adóbevallással nem lezárt időszakra 
vonatkozóan  havi bontásban nettó jövedelemről szóló könyvelői igazolást, ennek hiányában az 
érintett nyilatkozatát; 

c)  alkalmi munka esetén a havi átlagos jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal,  egyszerűsített 
foglalkoztatás esetén a foglalkoztató által kiállított igazolással, illetve az állami adóhatóság által az 
adóbevallással lezárt időszak jövedelméről kiállított igazolással.  
 
 
A kérelemhez mellékelni szükséges továbbá: 
a) a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított 60 napnál nem régebbi számla eredeti 

példánya, 
b) az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata,  
c) 16 évesnél idősebb, nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermek esetén iskolalátogatási  
vagy hallgatói jogviszony igazolást. 
 
Az ügyintézéshez kérem személyi azonosító okmányait hozza magával! 
 
Amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el ügyében, meghatalmazás szükséges! 
 
 



 
 

 

 

 

 
Tájékoztató 

a  temetési támogatás iránti kérelem kitöltéséhez 

1. Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 
1.1. A személyi adatok kitöltéséhez: 
1.1.1. „egyedülálló” az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, 

kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. 
1.1.2. „ egyedülélő” : az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 
1.1.3. „háztartás”: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy  

 tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége; 
1.1.4. „család”: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 

gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező közeli hozzátartozók közössége; 
   1.1.5. „közeli hozzátartozó”:  
a) a házastárs, az élettárs,  
b)  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), 

c)  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), 

d)  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. 

1.1.6. A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos 
igazolásokat – a magasabb összegű családi pótlékra, illetve a fogyatékossági támogatásra vonatkozó irat 
kivételével – a kérelemhez csatolni kell. 

 
1.2. A jövedelmi adatok kitöltéséhez: 
1.2.1. „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről 

vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként 
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az 
egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 
törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

1.2.2. 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. 

1.2.2.1. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert 
költség, valamint a fizetett tartásdíj. 

1.2.2.2. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, a magánszemélyt terhelő 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a társadalombiztosítási járulék, a nyugdíjjárulék és az 
egészségügyi szolgáltatási járulék. 

1.2.3. 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, illetőleg állattenyésztés esetén 
94%-ának megfelelő összeggel. 
1.2.4. Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között:  
1.  a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 

viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 
felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás, 

2.   a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-
ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

3. az anyasági támogatás, 
4.   a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás 

és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos 

mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a 
fogyatékossági támogatás, 

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról 

szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az 
adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási 
munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a 
továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, 

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 
10.  a szociális szövetkezet tagja által, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy 

átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által, valamint a kisgyermekkel otthon lévők 
szövetkezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő 
ellátásban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a 
személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, 

11.  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, 

12.  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, 

13.  az Szjatv. 7. § (1) bekezdés b)-z) pontja szerinti bevétel. 
1.2.5. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi 

jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét. 
1.2.6. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és 

a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire 
tekintettel azt folyósítják. 

1.2.7. A havi jövedelem kiszámításakor 
a) rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt, 
b) nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a 

kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell figyelembe 
venni azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt 
időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell 
beszámítani. 

 



 

 

 

 
                                           6. melléklet a …./2023(.. ..) önkormányzati rendelethez 

5. melléklet a 32/2021. (X.2.) önkormányzati rendelethez 
 

KÉRELEM  

szociális alapon történő bérbeadás felülvizsgálatához, 
lakbértámogatás megállapításához 

 
 
Alulírott        mint a 3000 Hatvan,     
 szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérlője a 19/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 
15. § (1) bekezdése alapján benyújtom a lakásbérleti jogviszonyom felülvizsgálatához szükséges 
dokumentumot.  
A felülvizsgálat alapján kérem, hogy a jogosultságom esetén lakbértámogatást megállapítani 
szíveskedjenek. 
Hatvan,       
 
             
        kérelmező/bérlő 
 
 
1. Személyi adatok 
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 
1.1.1. Neve:  .....................................................................................Szig.szám:............................ 
1.1.2. Születési neve: ..................................................................................................................... 
1.1.3. Anyja neve: ..........................................................................................................................  
1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): ...................................................................................... 
1.1.5. Lakóhelye:……………………………………………………Lakcímk. szám:................... 
1.1.6. Tartózkodási helye: …………………………………………………………..…………… 
1.1.7. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen* 

                                            - a lakóhelyemen élek 
                                            - a tartózkodási helyemen élek 
 

1.1.8. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:               

1.1.9. Családi állapota*:   - egyedülálló (hajadon/nőtlen/özvegy/elvált) 
                                          - házas 
                                          - élettársi kapcsolatban él 
                                          - hajadon/nőtlen és gyermekét egyedül neveli 
                                      - özvegy és gyermekét egyedül neveli 
                                          - elvált és gyermekét egyedül neveli 
                                      - házastársától külön él és gyermekét egyedül neveli 
1.1.10. Állampolgársága: ..............................................................................................................  

1.1.11. Telefonszáma vagy e-mail címe: ......................................................................................  

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



 
 

 

 

 

 
2. Lakásviszonyok 
2.1. A támogatással érintett lakás nagysága: ………….. m2. 
2.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: ……………………………………………………….. 
 
 
3. Kérelmező háztartásában (azonos lakcímen) élő(k) személyi adatai: 
 Név (születési név) Születési hely, 

ideje (év,hó,nap) 
Anyja neve Társadalombiztosítási 

Azonosító Jele 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 
4. Jövedelmi adatok 
 
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személy(ek)nek a havi jövedelme forintban: 
    

A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös 
háztartásban élő további 
személyek jövedelme 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 

ebből: közfoglalkoztatásból származó 

 1 2 3 4 5 

            

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

      

3. Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

      

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal, állami 
foglalkoztatási szervek által folyósított 
ellátások 

      

6. Gyermektartás díj       

7. Egyéb jövedelem       

8. Összes jövedelem       

 
 
5. Nyilatkozatok a kérelmező részéről 
5.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Hatvan Város Önkormányzata felé 
fennálló bármilyen adó- vagy egyéb tartozással nem rendelkezem. 
5.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő* 
                                    - lakás vagy  
                                    - nem lakáscélú helyiség bérlője vagyok 



 
 

 

 

 

                                    - nem vagyok lakás vagy nem lakáscélú helyiség bérlője 
5.3. Tudomásul veszem, hogy  
5.3.1. a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló 
szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága 
útján – ellenőrizheti, 
5.3.2. a valótlan tények vagy adatok közlése által megállapított ellátás vagy támogatás összegét 
vissza kell fizetni, 
5.3.3. köteles vagyok a feltüntetett adatokban, lakóhely, jövedelmi és vagyoni viszonyokban 
bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni. 
5.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatással kapcsolatos eljárás során történő 
felhasználásához. 
5.5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
(*A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) 
 
Hatvan, 20…………………………… 
           …………………………….. 
                            kérelmező aláírása 
 
6. Nyilatkozat a kérelmezővel közös háztartásban élő nagykorú személy(ek) részéről  
    (valamennyi nagykorú személynek külön nyilatkoznia kell) 
 
6.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Hatvan Város Önkormányzata felé 
fennálló bármilyen adó- vagy egyéb tartozással nem rendelkezem. 
6.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő* 
                                    - lakás vagy  
                                    - nem lakáscélú helyiség bérlője vagyok 
                                    - nem vagyok lakás vagy nem lakáscélú helyiség bérlője 
6.3. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a 
szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 
6.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatással kapcsolatos eljárásban történő 
felhasználásához. 
6.5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
(*A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) 
 
Hatvan, 20…………………………… 
           …………………………….. 
                                  aláírás 
 
Záradék: 
 
Kérelmező és a vele közös háztartásban élő személy(ek) Hatvan Város Önkormányzata felé helyi 
adó- vagy adók módjára behajtandó egyéb tartozással nem rendelkezik. 
 
Hatvan, 20.…………………………… 
         …………………………………. 
                                                                                                          Hatvani Polgármesteri Hivatal 



 
 

 

 

 

              Adóosztály ügyintézője 
Vagyonnyilatkozat 

I. A kérelmező személyes adatai 
Neve: ......................................... Születési neve: ………………………………………………… 
Születési hely, év, hó, nap: ......................................................... Anyja neve: ……………………….. 
Lakóhely:........................................................Tartózkodási hely: ........................................................ 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................................ 
II. A kérelmező és a vele közös háztartásban élő személy(ek) vagyona: 

A. Ingatlanok 
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. 
város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: 
..........................., a szerzés ideje: ................ év. Becsült forgalmi érték:* ....................................... Ft 
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. alapterülete: ........... m2, 
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 ……………………………….(zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, 
garázs stb.): címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. 
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év. 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft  
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), alapterülete: ........... m2, 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). 
 

II. Egyéb vagyontárgyak 
Gépjármű adatai: 
a) személygépkocsi: ............................................ típus .................. rendszám 
a szerzés ideje, valamint gyártási 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 gyártási éve: 
.............................................................. Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 



 
 

 

 

 

 
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: 
……………………………………………….. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett 
üzemben tartói jog). 
 
III. Nyilatkozatok 

1. Felelősségem tudatában kijelentem (a megfelelő aláhúzandó, és a b) 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: ……………………………………………………… 

2. Felelősségem tudatában kijelentem (a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben 
kitöltendő), hogy a velem közös háztartásban élő személy(ek) 

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: ……………………………………………………… 

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. 

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

................................................ 
aláírás 

Megjegyzés: 
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 közös háztartásban élő személy 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 jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 

 



 
 

 

 

 

 
A kérelemhez mellékelni szükséges a jövedelem-nyilatkozatban feltüntetett jövedelem 

típusának megfelelő iratot a következők szerint: 
 
a) havi rendszerességgel járó jövedelmek esetén:  

a) munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból  származó jövedelem esetén, a kérelem 
benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló munkáltatói/foglalkoztatói igazolást; 

b) társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző 
hónapban kifizetett ellátást igazoló iratot; 

c) a Járási Hivatal által folyósított pénzbeli ellátásokról a Járási Hivatal Hatósági Osztálya vagy a 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiadott igazolást az ellátás összegéről; 

d) nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által az ellátás 
összegét igazoló iratot; 

e) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló iratot (elismervény, postai feladóvevény, 
stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokiratot, vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratot, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítéletet, állam által 
megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal határozatát, ezek hiányában a tartásra jogosult 
nyilatkozatát; 

f) fenti pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő 
igazolást; 
 
b) A nem havi rendszerességgel járó jövedelmek esetén: 
   
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből, alkalmi 
munkavégzésből származó jövedelem  esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap 
jövedelméről szóló igazolást az alábbiak szerint: 

a) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatát, illetve az állami 
adóhatóság által az adóbevallással lezárt időszak jövedelméről kiállított igazolást, továbbá 
támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolást; 

b) vállalkozásból származó jövedelem esetén az állami adóhatóság által az adóbevallással lezárt 
időszak jövedelméről kiállított igazolását, továbbá az adóbevallással nem lezárt időszakra 
vonatkozóan  havi bontásban nettó jövedelemről szóló könyvelői igazolást, ennek hiányában az 
érintett nyilatkozatát; 

c)  alkalmi munka esetén a havi átlagos jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal,  egyszerűsített 
foglalkoztatás esetén a foglalkoztató által kiállított igazolással, illetve az állami adóhatóság által az 
adóbevallással lezárt időszak jövedelméről kiállított igazolással.  
 
 
A kérelemhez mellékelni szükséges továbbá: 
a) önkormányzati bérlakás bérlőjének az üzemeltető igazolását arról, hogy nincs lejárt határidejű 

lakbértartozása, 
b) 16 évesnél idősebb, nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermek esetén iskolalátogatási  
vagy hallgatói jogviszony igazolást. 
 
Az ügyintézéshez kérem személyi azonosító okmányait hozza magával! 
 
Amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el ügyében, meghatalmazás szükséges! 
 
 



 
 

 

 

 

 
 

Tájékoztató 
a  lakbértámogatás iránti kérelem kitöltéséhez 

1. Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 
1.1. A személyi adatok kitöltéséhez: 
1.1.1. „egyedülálló” az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, 

kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. 
1.1.2. „ egyedülélő” : az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 
1.1.3. „háztartás”: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy  

 tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége; 
1.1.4. „család”: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 

gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező közeli hozzátartozók közössége; 
   1.1.5. „közeli hozzátartozó”:  
a) a házastárs, az élettárs,  
b)  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), 

c)  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), 

d)  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. 

1.1.6. A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos 
igazolásokat – a magasabb összegű családi pótlékra, illetve a fogyatékossági támogatásra vonatkozó irat 
kivételével – a kérelemhez csatolni kell. 

 
1.2. A jövedelmi adatok kitöltéséhez: 
1.2.1. „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről 

vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként 
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az 
egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 
törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

1.2.2. 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. 

1.2.2.1. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert 
költség, valamint a fizetett tartásdíj. 

1.2.2.2. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, a magánszemélyt terhelő 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a társadalombiztosítási járulék, a nyugdíjjárulék és az 
egészségügyi szolgáltatási járulék. 

1.2.3. 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, illetőleg állattenyésztés esetén 
94%-ának megfelelő összeggel. 
1.2.4. Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között:  
1.  a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 

viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 
felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás, 

2.   a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-
ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

3. az anyasági támogatás, 
4.   a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás 

és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos 

mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a 
fogyatékossági támogatás, 

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról 

szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az 
adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási 
munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a 
továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, 

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 
10.  a szociális szövetkezet tagja által, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy 

átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által, valamint a kisgyermekkel otthon lévők 
szövetkezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő 
ellátásban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a 
személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, 

11.  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, 

12.  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, 

13.  az Szjatv. 7. § (1) bekezdés b)-z) pontja szerinti bevétel. 
1.2.5. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi 

jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét. 
1.2.6. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és 

a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire 
tekintettel azt folyósítják. 

1.2.7. A havi jövedelem kiszámításakor 
a) rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt, 
b) nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a 

kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell figyelembe 
venni azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt 
időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell 
beszámítani.  



 

 

 

                                               7. melléklet a …./2023(.. ..) önkormányzati rendelethez 
6. melléklet a 32/2021. (X.2.) önkormányzati rendelethez 

 
 

K É R E L E M  
a szociális zöldterület-gondozási szolgáltatás megállapításához  

 
 

1.     Személyi adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok 

1.1.1. Neve:  .....................................................................................Szig.sz.:.................................... 

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

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

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

1.1.5. Lakóhelye:………………………………………………………Lakcímk.sz:....................... 

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

1.1.7. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen* 

                                            - a lakóhelyemen élek 
                                            - a tartózkodási helyemen élek 

1.1.8. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:               

1.1.9. Családi állapota*:   - egyedülálló (hajadon/nőtlen/özvegy/elvált) 
                                          - házas 
                                          - élettársi kapcsolatban él 
                                          - házastársától külön él 
1.1.10. Állampolgársága: ..............................................................................................................  

1.1.11. Telefonszáma vagy e-mail címe: ......................................................................................  

A szolgáltatással érintett közterület nagysága: 

Árok takarítás esetén hosszúság:…………… m, szélesség: …………… m 

Sövényvágás esetén hosszúság:  ………… m, magasság: …………… m 

Zöldterület karbantartás esetén: ………….. m2 

 

2. A kérelem indokolása: 

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

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

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

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

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



 
 

 

 

 

 

 
3. Kérelmező háztartásában élő(k) személyi adatai: 

 Név (születési név) Születési hely, 
ideje (év,hó,nap) 

Anyja neve Társadalombiztosítási 
Azonosító Jele 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
4. Jövedelmi adatok 
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személy(ek)nek a havi jövedelme forintban: 
    

A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös 
háztartásban élő további 

személyek 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 

ebből: közfoglalkoztatásból származó 

      

            

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

      

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások       

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami 
foglalkoztatási szerv által folyósított ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem       

7. Összes jövedelem       

 
5. Nyilatkozatok a kérelmező részéről: 
5.1 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
a) velem egy háztartásban élő, a zöldterület gondozására képes hozzátartozóm nincs, 
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
5.2. Tudomásul veszem, hogy  
5.2.1. a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló 
szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága 
útján – ellenőrizheti, 
5.2.2. a valótlan tények vagy adatok közlése által megállapított ellátás vagy támogatás összegét 
vissza kell fizetni, 



 
 

 

 

 

5.2.3. köteles vagyok a feltüntetett adatokban, lakóhely, jövedelmi viszonyban bekövetkezett 
változást 15 napon belül bejelenteni. 
5.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatással kapcsolatos eljárás során történő 
felhasználásához. 
5.4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
(*A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) 
 
Hatvan, 20………………………… 
 
       ……………………………………………  
                    kérelmező aláírása   
  

 
 
 
 
 
6. Nyilatkozat a kérelmezővel közös háztartásban élő nagykorú személy(ek) részéről  
    (valamennyi nagykorú személynek külön nyilatkoznia kell) 
 
6.1. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a 
szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 
6.2. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatással kapcsolatos eljárásban történő 
felhasználásához. 
6.3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
(*A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) 
 
Hatvan, 20…………………………… 
           …………………………….. 
                                  aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
A kérelemhez mellékelni szükséges a jövedelem-nyilatkozatban feltüntetett jövedelem 

típusának megfelelő iratot a következők szerint: 
 
a) havi rendszerességgel járó jövedelmek esetén:  

a) munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból  származó jövedelem esetén, a kérelem 
benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló munkáltatói/foglalkoztatói igazolást; 

b) társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző 
hónapban kifizetett ellátást igazoló iratot; 

c) a Járási Hivatal által folyósított pénzbeli ellátásokról a Járási Hivatal Hatósági Osztálya vagy a 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiadott igazolást az ellátás összegéről; 

d) nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által az ellátás 
összegét igazoló iratot; 

e) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló iratot (elismervény, postai feladóvevény, 
stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokiratot, vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratot, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítéletet, állam által 
megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal határozatát, ezek hiányában a tartásra jogosult 
nyilatkozatát; 

f) fenti pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő 
igazolást; 
 
b) A nem havi rendszerességgel járó jövedelmek esetén: 
   
Társas és egyéni vállalkozásból,  őstermelői, illetve szellemi  és más önálló tevékenységből, alkalmi 
munkavégzésből származó jövedelem  esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap 
jövedelméről szóló igazolást az alábbiak szerint: 

a) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatát, illetve az állami 
adóhatóság által az adóbevallással lezárt időszak jövedelméről kiállított igazolást, továbbá 
támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolást; 

b) vállalkozásból származó jövedelem esetén az állami adóhatóság által az adóbevallással lezárt 
időszak jövedelméről kiállított igazolását, továbbá az adóbevallással nem lezárt időszakra 
vonatkozóan  havi bontásban nettó jövedelemről szóló könyvelői igazolást, ennek hiányában az 
érintett nyilatkozatát; 

c)  alkalmi munka esetén a havi átlagos jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal,  egyszerűsített 
foglalkoztatás esetén a foglalkoztató által kiállított igazolással, illetve az állami adóhatóság által az 
adóbevallással lezárt időszak jövedelméről kiállított igazolással.  
 
 
A kérelemhez mellékelni szükséges továbbá: 
a) Krónikus vagy szervi betegség igazolása: szakorvos vagy háziorvos által kiadott igazolással, 
b) Mozgáskorlátozottság igazolása: a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő 
mozgáskorlátozott személy parkolási igazolványának bemutatása, 
c) Súlyos fogyatékosság igazolása: a fogyatékossági támogatást megállapító határozata.   
 
Az ügyintézéshez kérem személyi azonosító okmányait hozza magával! 
 
Amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el ügyében, meghatalmazás szükséges! 
 
 



 
 

 

 

 

 
 

Tájékoztató 
a szociális zöldterület-gondozási szolgáltatás iránti kérelem kitöltéséhez 

1. Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 
1.1. A személyi adatok kitöltéséhez: 
1.1.1. „egyedülálló” az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, 

kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. 
1.1.2. „ egyedülélő” : az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 
1.1.3. „háztartás”: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy  

 tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége; 
1.1.4. „család”: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 

gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező közeli hozzátartozók közössége; 
   1.1.5. „közeli hozzátartozó”:  
a) a házastárs, az élettárs,  
b)  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), 

c)  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), 

d)  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. 

1.1.6. A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos 
igazolásokat – a magasabb összegű családi pótlékra, illetve a fogyatékossági támogatásra vonatkozó irat 
kivételével – a kérelemhez csatolni kell. 

 
1.2. A jövedelmi adatok kitöltéséhez: 
1.2.1. „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről 

vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként 
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az 
egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 
törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

1.2.2. 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. 

1.2.2.1. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert 
költség, valamint a fizetett tartásdíj. 

1.2.2.2. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, a magánszemélyt terhelő 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a társadalombiztosítási járulék, a nyugdíjjárulék és az 
egészségügyi szolgáltatási járulék. 

1.2.3. 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, illetőleg állattenyésztés esetén 
94%-ának megfelelő összeggel. 
1.2.4. Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között:  
1.  a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 

viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 
felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás, 

2.   a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-
ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

3. az anyasági támogatás, 
4.   a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás 

és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos 

mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a 
fogyatékossági támogatás, 

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról 

szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az 
adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási 
munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a 
továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, 

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 
10.  a szociális szövetkezet tagja által, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy 

átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által, valamint a kisgyermekkel otthon lévők 
szövetkezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő 
ellátásban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a 
személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, 

11.  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, 

12.  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, 

13.  az Szjatv. 7. § (1) bekezdés b)-z) pontja szerinti bevétel. 
1.2.5. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi 

jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét. 
1.2.6. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és 

a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire 
tekintettel azt folyósítják. 

1.2.7. A havi jövedelem kiszámításakor 
a) rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt, 
b) nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a 

kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell figyelembe 
venni azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt 
időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell 
beszámítani. 



 

 

 

 
 

                                            8. melléklet a …./2023(.. ..) önkormányzati rendelethez 
8. melléklet a 32/2021. (X.2.) önkormányzati rendelethez 

 

K É R E L E M 
a szociális vásárlási kedvezmény megállapításához 

 
1. Személyi adatok 
 
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1. Neve:  .....................................................................................Szig.sz.:.................................... 

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

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

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

1.1.5. Lakóhelye:………………………………………………………Lakcímk.sz:....................... 

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

1.1.7. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen* 

                                            - a lakóhelyemen élek 
                                            - a tartózkodási helyemen élek 

 

1.1.8. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:               

1.1.9. Családi állapota*:   - egyedülálló (hajadon/nőtlen/özvegy/elvált) 
                                          - házas 
                                          - élettársi kapcsolatban él 
                                          - hajadon/nőtlen és gyermekét egyedül neveli 
                                      - özvegy és gyermekét egyedül neveli 
                                          - elvált és gyermekét egyedül neveli 
                                      - házastársától külön él és gyermekét egyedül neveli 
 
1.1.10. Állampolgársága: ..............................................................................................................  

1.1.11. Telefonszáma vagy e-mail címe: ......................................................................................  

 

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



 
 

 

 

 

2. Kérelmező családjában élő(k) személyi adatai: 

 

 Név (születési név) Születési hely, 
ideje (év,hó,nap) 

Anyja neve Társadalombiztosítási 
Azonosító Jele 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
3. Jövedelmi adatok 
 
A kérelmező, valamint a családjában élő személy(ek)nek a havi jövedelme forintban: 
    

A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös 
háztartásban élő további 
személyek jövedelme 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 

ebből: közfoglalkoztatásból származó 

 1 2 3 4 5 

            

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

      

3. Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

      

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal, állami 
foglalkoztatási szervek által folyósított 
ellátások 

      

6. Gyermektartás díj       

7. Egyéb jövedelem       

8. Összes jövedelem       

 
4. Nyilatkozatok a kérelmező részéről 
4.1. Nyilatkozom, hogy Hatvan Kártyával      rendelkezek*           nem rendelkezek.* 
Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik Hatvan Kártyával: 
– díjköteles Hatvan Kártya kiadását kérem, mely ingyenes parkolásra jogosít és hozzá 

meghatározott esetben behajtási matrica igényelhető,* 
– díjmentesen kérem a Hatvan Kártya kiadását, de tudomásul veszem, hogy az így kiadott kártya 

ingyenes parkolásra és meghatározott területen történő behajtásra nem jogosít.* 



 
 

 

 

 

4.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Hatvan Város Önkormányzata felé 
fennálló bármilyen adó- vagy egyéb tartozással nem rendelkezem. 
4.3. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő* 
                                    - lakás vagy  
                                    - nem lakáscélú helyiség bérlője vagyok 
                                    - nem vagyok lakás vagy nem lakáscélú helyiség bérlője 
4.4. Tudomásul veszem, hogy  
4.4.1. a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló 
szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága 
útján – ellenőrizheti, 
4.4.2. a valótlan tények vagy adatok közlése által megállapított ellátás vagy támogatás összegét 
vissza kell fizetni, 
4.4.3. köteles vagyok a feltüntetett adatokban, lakóhely, jövedelmi viszonyokban bekövetkezett 
változást 15 napon belül bejelenteni. 
4.5. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatással kapcsolatos eljárás során történő 
felhasználásához. 
4.6. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
(*A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) 
 
Hatvan, 20…………………………… 
           …………………………….. 
                            kérelmező aláírása 
 
5. Nyilatkozat a kérelmező családjában élő nagykorú személy(ek) részéről  
    (valamennyi nagykorú személynek külön nyilatkoznia kell) 
 
5.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Hatvan Város Önkormányzata felé 
fennálló bármilyen adó- vagy egyéb tartozással nem rendelkezem. 
5.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő* 
                                    - lakás vagy  
                                    - nem lakáscélú helyiség bérlője vagyok 
                                    - nem vagyok lakás vagy nem lakáscélú helyiség bérlője 
5.3. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a 
szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 
5.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatással kapcsolatos eljárásban történő 
felhasználásához. 
5.5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
(*A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) 
 
Hatvan, 20…………………………… 
           …………………………….. 
                                  aláírás 
 
 



 
 

 

 

 

Záradék: 
 
Kérelmező és a családjában élő személy(ek) Hatvan Város Önkormányzata felé helyi adó- vagy 
adók módjára behajtandó egyéb tartozással nem rendelkezik. 
 
Hatvan, 20.…………………………… 
 
         …………………………………. 
                                                                                                          Hatvani Polgármesteri Hivatal 
              Adóosztály ügyintézője 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

A kérelemhez mellékelni szükséges a jövedelem-nyilatkozatban feltüntetett jövedelem 
típusának megfelelő iratot a következők szerint: 

 
a) havi rendszerességgel járó jövedelmek esetén:  

a) munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból  származó jövedelem esetén, a kérelem 
benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló munkáltatói/foglalkoztatói igazolást; 

b) társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző 
hónapban kifizetett ellátást igazoló iratot; 

c) a Járási Hivatal által folyósított pénzbeli ellátásokról a Járási Hivatal Hatósági Osztálya vagy a 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiadott igazolást az ellátás összegéről; 

d) nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által az ellátás 
összegét igazoló iratot; 

e) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló iratot (elismervény, postai feladóvevény, 
stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokiratot, vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratot, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítéletet, állam által 
megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal határozatát, ezek hiányában a tartásra jogosult 
nyilatkozatát; 

f) fenti pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő 
igazolást; 
 
b) A nem havi rendszerességgel járó jövedelmek esetén: 
   
Társas és egyéni vállalkozásból,  őstermelői, illetve szellemi  és más önálló tevékenységből, alkalmi 
munkavégzésből származó jövedelem  esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap 
jövedelméről szóló igazolást az alábbiak szerint: 

a) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatát, illetve az állami 
adóhatóság által az adóbevallással lezárt időszak jövedelméről kiállított igazolást, továbbá 
támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolást; 

b) vállalkozásból származó jövedelem esetén az állami adóhatóság által az adóbevallással lezárt 
időszak jövedelméről kiállított igazolását, továbbá az adóbevallással nem lezárt időszakra 
vonatkozóan  havi bontásban nettó jövedelemről szóló könyvelői igazolást, ennek hiányában az 
érintett nyilatkozatát; 

c)  alkalmi munka esetén a havi átlagos jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal,  egyszerűsített 
foglalkoztatás esetén a foglalkoztató által kiállított igazolással, illetve az állami adóhatóság által az 
adóbevallással lezárt időszak jövedelméről kiállított igazolással.  
 
 
A kérelemhez mellékelni szükséges továbbá: 
a) önkormányzati bérlakás bérlőjének az üzemeltető igazolását arról, hogy nincs lejárt határidejű 

lakbértartozása, 
b) 16 évesnél idősebb, nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermek esetén iskolalátogatási  
vagy hallgatói jogviszony igazolást. 
 
Az ügyintézéshez kérem személyi azonosító okmányait hozza magával! 
 
Amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el ügyében, meghatalmazás szükséges! 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
Tájékoztató 

a szociális vásárlási kedvezmény iránti kérelem kitöltéséhez 

1. Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 
1.1. A személyi adatok kitöltéséhez: 
1.1.1. „egyedülálló” az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, 

kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. 
1.1.2. „ egyedülélő” : az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 
1.1.3. „háztartás”: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy  

 tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége; 
1.1.4. „család”: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 

gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező közeli hozzátartozók közössége; 
   1.1.5. „közeli hozzátartozó”:  
a) a házastárs, az élettárs,  
b)  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), 

c)  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), 

d)  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. 

1.1.6. A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos 
igazolásokat – a magasabb összegű családi pótlékra, illetve a fogyatékossági támogatásra vonatkozó irat 
kivételével – a kérelemhez csatolni kell. 

 
1.2. A jövedelmi adatok kitöltéséhez: 
1.2.1. „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről 

vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként 
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az 
egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 
törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

1.2.2. 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. 

1.2.2.1. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert 
költség, valamint a fizetett tartásdíj. 

1.2.2.2. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, a magánszemélyt terhelő 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a társadalombiztosítási járulék, a nyugdíjjárulék és az 
egészségügyi szolgáltatási járulék. 

1.2.3. 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, illetőleg állattenyésztés esetén 
94%-ának megfelelő összeggel. 
1.2.4. Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között:  
1.  a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 

viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 
felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás, 

2.   a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-
ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

3. az anyasági támogatás, 
4.   a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás 

és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos 

mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a 
fogyatékossági támogatás, 

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról 

szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az 
adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási 
munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a 
továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, 

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 
10.  a szociális szövetkezet tagja által, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy 

átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által, valamint a kisgyermekkel otthon lévők 
szövetkezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő 
ellátásban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a 
személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, 

11.  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, 

12.  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, 

13.  az Szjatv. 7. § (1) bekezdés b)-z) pontja szerinti bevétel. 
1.2.5. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi 

jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét. 
1.2.6. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és 

a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire 
tekintettel azt folyósítják. 

1.2.7. A havi jövedelem kiszámításakor 
a) rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt, 
b) nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a 

kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell figyelembe 
venni azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt 
időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell 
beszámítani. 

 



Eredeti szöveg:  

3. § (5)Lakhatáshoz kapcsolódó települési 
támogatás, lakásrezsihez kapcsolódó települési 
támogatás, gyógyszer-kiadási támogatás, 
lakbértámogatás megállapításának feltétele, hogy a 
kérelmezőnek és a vele közös háztartásban élő 
személyeknek az önkormányzat felé nincs lejárt 
határidejű köztartozása és egyéb tartozása, 
továbbá, ha a kérelmező önkormányzati lakás 
bérlője, úgy a kérelmezőnek és a vele közös 
háztartásban élő személyeknek nincs az üzemeltető 
felé lakbér tartozása, valamint a kérelmező és a 
vele közös háztartásban élő személyek vagyonnal 
nem rendelkeznek. 

 

 

 

 

 

4. § (2) d) a társadalombiztosítási nyugellátásról 
szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján a 
nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyév elején vagy a 
nyugdíjjogosultság megállapításának időpontjában 
kiadott, az ellátás összegét igazoló irattal 

4. § (2) g) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett 
tartásdíj igazolásáról szóló irattal (elismervény, 
postai feladóvevény, bankszámla kivonat) és a felek 
között létrejött egyezséget bizonyító közokirattal 
vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal, a 
tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói 
döntéssel, állam által megelőlegezett 
gyermektartásdíj esetén a Járási Hivatal illetékes 
szervezeti egységének (gyámhatóság) 
határozatával 

5.§ (3) A támogatásra jogosult az a személy, akinek 
a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, 

Új szöveg:  

3. § (5)Lakhatáshoz kapcsolódó települési 
támogatás, lakásrezsihez kapcsolódó települési 
támogatás, lakbértámogatás megállapításának 
feltétele, hogy a kérelmezőnek és a vele közös 
háztartásban élő személyeknek az üzemeltető felé 
nincs lakbér tartozása, valamint a kérelmező és a 
vele közös háztartásban élő személyek vagyonnal 
nem rendelkeznek. 

b) Gyógyszer-kiadási támogatás, szociális 
vásárlási kedvezmény megállapításának feltétele, 
hogy a kérelmezőnek és a családjában élő 
személyeknek az önkormányzat felé nincs lejárt 
határidejű köztartozása és egyéb tartozása, 
továbbá, ha a kérelmező önkormányzati lakás 
bérlője, úgy a kérelmezőnek és a vele közös 
háztartásban élő személyeknek nincs az 
üzemeltető felé lakbér tartozása, valamint a 
kérelmező és a vele közös háztartásban élő 
személyek vagyonnal nem rendelkeznek.” 

 

4. § (2) d) a társadalombiztosítási nyugellátásról 
szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján a 
nyugdíjfolyósító szerv által az ellátás összegét 
igazoló irattal 

4. § (2) g)tartásdíj esetén a ténylegesen felvett 
tartásdíj igazolásáról szóló irattal (elismervény, 
postai feladóvevény, bankszámla kivonat) és a 
felek között létrejött egyezséget bizonyító 
közokirattal vagy teljes bizonyító erejű 
magánokirattal, a tartásdíj megállapításáról szóló 
jogerős bírói döntéssel, állam által megelőlegezett 
gyermektartásdíj esetén a Járási Hivatal illetékes 
szervezeti egységének (gyámhatóság) 
határozatával, ezek hiányában a tartásra jogosult 
nyilatkozatával 

5. § (3) A támogatásra jogosult az a személy, 
akinek a háztartásában az egy fogyasztási 
egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 
szociális vetítési alap összegének 250%-át, és a 
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy 



és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az 
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem 
megegyezik a háztartás összjövedelmének és a 
fogyasztási egységek összegének hányadosával. 
 
6.§ (1) a)a lakásfenntartás elismert havi költségének 
30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 50%-át 

6. § (2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti TM 
kiszámítása a következő módon történik: TM = 0,3 – 
[(J – 0,5 NYM) ÷ NYM] × 0,15, ahol a J a jogosult 
háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi 
jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et 
századra kerekítve kell meghatározni. 

6/A. § (2)(2) A támogatás csak egy lakás 
rendeltetésű ingatlanra igényelhető. Egy családban 
csak egy családtag nyújthat be kérelmet, 12 
hónapon belül csak egy alkalommal, függetlenül a 
lakásban élő személyek és háztartások, lakás 
rendeltetési egységek számától. 

6/A. § (3)A lakásrezsihez kapcsolódó, - a lakossági 
átlagfogyasztást is meghaladó - költségek 
enyhítésére szolgáló támogatást kell megállapítani 
annak a kérelmezőnek, aki Hatvan közigazgatási 
területén fekvő lakás rendeltetésű ingatlan 
tekintetében az áramszolgáltatást, gázszolgáltatást 
(a továbbiakban: közszolgáltatást) végső 
felhasználóként igénybe veszi, vagy aki szilárd vagy 
egyéb tüzelőanyagot vásárol, és ezt számlával 
igazolja. 

6/A. § (4) a) -b) (4) A (3) bekezdésben foglalt 
feltételek teljesülése esetén támogatást kell 
megállapítani annak a kérelmezőnek, aki 
a) egyedülálló és a havi nettó jövedelme nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 500 %-át, vagy 

b) aki családban él, és a családjában az egy főre 
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem 
megegyezik a háztartás összjövedelmének és a 
fogyasztási egységek összegének hányadosával. 
 
6. § (1) a)a lakásfenntartás elismert havi 
költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában 
az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg a szociális vetítési alap 
összegének 50%-át 

 6. § (2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti TM 
kiszámítása a következő módon történik: TM = 0,3 
– [(J – 0,5 SZVA) ÷ SZVA] × 0,15, ahol a J a 
jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre 
jutó havi jövedelmet, az SZVA pedig a szociális 
vetítési alap összegét jelöli. A TM-et századra 
kerekítve kell meghatározni. 

6/A. § (2) (2) A támogatás csak egy lakás 
rendeltetésű ingatlanra igényelhető. Egy 
háztartásban csak egy családtag nyújthat be 
kérelmet, 12 hónapon belül csak egy alkalommal, 
függetlenül a lakásban élő személyek és 
háztartások, lakás rendeltetési egységek 
számától. 

6/A. § (3) A lakásrezsihez kapcsolódó költségek 
enyhítésére szolgáló támogatást kell megállapítani 
annak a kérelmezőnek, aki Hatvan közigazgatási 
területén fekvő lakás rendeltetésű ingatlan 
tekintetében az áramszolgáltatást, 
gázszolgáltatást (a továbbiakban: 
közszolgáltatást) végső felhasználóként igénybe 
veszi, vagy aki szilárd vagy egyéb tüzelőanyagot 
vásárol, és ezt számlával igazolja. 

6/A. § (4) a) -b) (4) A (3) bekezdésben foglalt 
feltételek teljesülése esetén támogatást kell 
megállapítani annak a kérelmezőnek, aki 
a) egyedülálló és a havi nettó jövedelme nem 

haladja meg a szociális vetítési alap 
összegének 500 %-át, vagy 

b) aki családban él, és a családjában az egy 
főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja 
meg a szociális vetítési alap összegének 
400 %-át 



összegének 400 %-át 

 

6/C. § (1) a) azon közüzemi szolgáltató által az 
adott fogyasztási helyre, mint lakás rendeltetésű 
ingatlanra kiállított, 60 napnál nem régebbi számlát, 
ahová a kérelmező a támogatás folyósítását kéri 

 
7. § (1) (1) Kérelemre a jegyző a gyógyszer-
kiadások viseléséhez települési támogatást állapít 
meg. A támogatást a háziorvos által igazoltan 
krónikus betegségben szenvedő, 
közgyógyellátásban nem részesülő személy részére 
kell nyújtani, ha a gyógyszerfogyasztás havi 
költsége létfenntartását veszélyezteti, és vagyonnal 
nem rendelkezik. A kérelmező létfenntartását a 
gyógyszerfogyasztás akkor veszélyezteti, ha az egy 
főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 280 %-át, 
egyedül élő esetében 320 %-át nem haladja meg, 
és a rendszeres gyógyító ellátásnak az arra kijelölt 
szerv által elismert havi díja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri. 
 
9. § (3) (3) Az (1) bekezdés b) és c) pontja esetében 
a rendkívüli települési támogatás összege az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
a háromszorosát nem haladhatja meg. 

10. § (1)(1) Elhunyt személy eltemettetésének 
költségeihez való hozzájárulásra igényelt temetési 
támogatásra jogosult az eltemettető, akinek az egy 
főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
350 %-át. 

10.§ (4) a) -d)(4) A temetési támogatás mértéke 
legfeljebb a helyben szokásos temetés költségének 

a) 30 %-a, ha a temetési támogatásra jogosult 
személy egy főre jutó havi jövedelme nem éri 
el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 230 %-át; 

b) 20 %-a, ha a temetési támogatásra jogosult 

6/C. § (1) a) azon közüzemi szolgáltató által az 
adott fogyasztási helyre, mint lakás rendeltetésű 
ingatlanra kiállított, 90 napnál nem régebbi 
számlát, ahová a kérelmező a támogatás 
folyósítását kéri 

 
7. § (1) (1) Kérelemre a jegyző a gyógyszer-
kiadások viseléséhez települési támogatást állapít 
meg. A támogatást a háziorvos által igazoltan 
krónikus betegségben szenvedő, 
közgyógyellátásban nem részesülő személy 
részére kell nyújtani, ha a gyógyszerfogyasztás 
havi költsége létfenntartását veszélyezteti, és 
vagyonnal nem rendelkezik. A kérelmező 
létfenntartását a gyógyszerfogyasztás akkor 
veszélyezteti, ha az egy főre jutó havi jövedelem a 
szociális vetítési alap összegének 280 %-át, 
egyedül élő esetében 320 %-át nem haladja meg, 
és a rendszeres gyógyító ellátásnak az arra kijelölt 
szerv által elismert havi díja a szociális vetítési 
alap összegének 25 %-át eléri. 
 
9. § (3) (3) Az (1) bekezdés b) és c) pontja 
esetében a rendkívüli települési támogatás 
összege a szociális vetítési alap összegének a 
háromszorosát nem haladhatja meg. 

10. § (1)(1) Elhunyt személy eltemettetésének 
költségeihez való hozzájárulásra igényelt temetési 
támogatásra jogosult az eltemettető, akinek az 
egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 
szociális vetítési alap összegének 350 %-át. 

10.§ (4) a) -d) (4) A temetési támogatás mértéke 
legfeljebb a helyben szokásos temetés 
költségének 

a) 30 %-a, ha a temetési támogatásra jogosult 
személy egy főre jutó havi jövedelme nem 
éri el a szociális vetítési alap összegének 
230 %-át; 

b) 20 %-a, ha a temetési támogatásra jogosult 
személy egy főre jutó havi jövedelme 
meghaladja a szociális vetítési alap 



személy egy főre jutó havi jövedelme 
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 230 %-át, de nem éri el 
annak 250 %-át; 

c) 15 %-a, ha a temetési támogatásra jogosult 
személy egy főre jutó havi jövedelme 
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250 %-át, de nem éri el 
annak 300 %-át; 

d) 10 %-a, ha a temetési támogatásra jogosult 
személy egy főre jutó havi jövedelme 
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300 %-át, de nem éri el 
annak 350 %-át. 

11. (1) (1) A köztemetés költségének visszafizetése 
alól a Szociális és Lakásügyi Bizottság a temetésre 
kötelezett személyt kérelmére, különös méltánylást 
érdemlő esetben mentesíti, feltéve, hogy a 
kérelmező családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. 
Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül a 
kérelmező vagy családja életében igazolható 
módon bekövetkezett esemény, előre nem látható 
életkörülmény. 
 
12.§ b)  a bérlő és családja, valamint a vele 
életvitelszerűen együtt lakó hozzátartozók egy főre 
jutó havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 
egyedül élő esetén a 250 %-át nem haladja meg 
 
18.§ (1) bek . Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a köztisztaság 
fenntartásáról, valamint a zöldterületek 
használatáról szóló 17/2016. (VII. 1.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: köztisztasági rendelet) 
11. § (4) bekezdése alapján, a (2) bekezdés szerinti 
feltételek fennállása esetén szociális zöldterület-
gondozási szolgáltatásra (a továbbiakban: 
szolgáltatás) jogosult az a hatvani bejelentett 
lakóhellyel és Hatvan város belterületén ingatlannal 
rendelkező tulajdonos, aki életkorára, egészségi 
állapotára és anyagi-jövedelmi helyzetére tekintettel 
nem tudja ellátni az ingatlan melletti zöldterület 
köztisztasági rendelet szerinti gondozásával 

összegének 230 %-át, de nem éri el annak 
250 %-át; 

c) 15 %-a, ha a temetési támogatásra jogosult 
személy egy főre jutó havi jövedelme 
meghaladja a szociális vetítési alap 
összegének 250 %-át, de nem éri el annak 
300 %-át; 

d) 10 %-a, ha a temetési támogatásra jogosult 
személy egy főre jutó havi jövedelme 
meghaladja a szociális vetítési alap 
összegének 300 %-át, de nem éri el annak 
350 %-át. 

11. (1) (1) A köztemetés költségének 
visszafizetése alól a Szociális és Lakásügyi 
Bizottság a temetésre kötelezett személyt 
kérelmére, különös méltánylást érdemlő esetben 
mentesíti, feltéve, hogy a kérelmező családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
a szociális vetítési alap összegének 150 %-át. 
Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül a 
kérelmező vagy családja életében igazolható 
módon bekövetkezett esemény, előre nem látható 
életkörülmény. 

 
12.§ b)  a bérlő és családja, valamint a vele 
életvitelszerűen együtt lakó hozzátartozók egy főre 
jutó havi nettó jövedelme a szociális vetítési alap 
összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 250 
%-át nem haladja meg 
 
18.§ (1) bek. Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a köztisztaság 
fenntartásáról, valamint a zöldterületek 
használatáról szóló 17/2016. (VII. 1.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
köztisztasági rendelet) 11. § (3) bekezdése 
alapján, a (2) bekezdés szerinti feltételek 
fennállása esetén szociális zöldterület-gondozási 
szolgáltatásra (a továbbiakban: szolgáltatás) 
jogosult az a hatvani bejelentett lakóhellyel és 
Hatvan város belterületén ingatlannal rendelkező 
tulajdonos, aki életkorára, egészségi állapotára és 
anyagi-jövedelmi helyzetére tekintettel nem tudja 
ellátni az ingatlan melletti zöldterület köztisztasági 
rendelet szerinti gondozásával kapcsolatos 
feladatokat. 



kapcsolatos feladatokat. 

18. § (2) c) a tulajdonos, valamint a vele közös 
háztartásban élő hozzátartozója egy főre jutó havi 
jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 250 %-át nem haladja meg 

 

20. § (1) bek.Az önkormányzat a hatvani állandó 
lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Hatvan 
városban lakó szociálisan rászorult személyek 
részére, természetbeni ellátásként az 
önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló 
kereskedelmi egységekben kedvezményes 
vásárlási lehetőséget biztosít, feltéve, hogy a 
kérelmezőnek és a vele közös háztartásban élő 
személynek az önkormányzat felé lejárt határidejű 
köztartozása és egyéb tartozása, továbbá 
önkormányzati bérlakás bérlőjének, vagy a 
bérlakásban élő jogosultnak az üzemeltető felé 
lakbér, lakáshasználati díj, külön szolgáltatási díj és 
egyéb lakáshasználattal kapcsolatos tartozása 
nincs. 

 

20.§ (2) a) -c) (2) Szociális rászorult személynek 
minősül 

a) az az egyedül élő személy, akinek a havi 
jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 
%-át, 

b) az a család, mely legfeljebb kettő gyermeket 
nevel és a családban az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 
%-át, vagy 

c) az a nagycsaládos (három, vagy több 
gyermeket nevelő) család, ahol az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át. 

20.§ (5) a) -c) Szociálisan rászorult személynek 
minősül továbbá: 

a) az az egyedül élő személy, akinek a havi 
jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj 

18. § (2) c) a tulajdonos, valamint a vele közös 
háztartásban élő hozzátartozója egy főre jutó havi 
jövedelme a szociális vetítési alap összegének 
250 %-át nem haladja meg 

20. § (1) bek.Az önkormányzat a hatvani állandó 
lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Hatvan 
városban lakó szociálisan rászorult személyek 
részére, természetbeni ellátásként az 
önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló 
kereskedelmi egységekben kedvezményes 
vásárlási lehetőséget biztosít. 

 

 

 

 

 

 

20.§ (2) a) -c)  (2) Szociális rászorult személynek 
minősül 

a) az az egyedül élő személy, akinek a havi 
jövedelme nem haladja meg a szociális 
vetítési alap összegének 300 %-át, 

b) az a család, mely legfeljebb kettő gyermeket 
nevel és a családban az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg a szociális 
vetítési alap összegének 250 %-át, vagy 

c) az a nagycsaládos (három, vagy több 
gyermeket nevelő) család, ahol az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg a 
szociális vetítési alap összegének 200 %-át. 

 

 

20.§ (5) a) -c) Szociálisan rászorult személynek 
minősül továbbá: 

a) az az egyedül élő személy, akinek a havi 
jövedelme meghaladja a szociális vetítési 
alap összegének 300 %-át, de nem haladja 
meg annak 480 %-át, 

b) az a család, mely legfeljebb kettő gyermeket 



mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, 
de nem haladja meg annak 480 %-át, 

b) az a család, mely legfeljebb kettő gyermeket 
nevel és a családban az egy főre jutó havi 
jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, 
de nem haladja meg annak 430 %-át, vagy 

c) az a nagycsaládos (három, vagy több 
gyermeket nevelő) család, ahol az egy főre 
jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 
%-át, de nem haladja meg annak 380 %-át. 

 

21. § (7) bek.A Hatvan Kártya elvesztését, 
eltulajdonítását, megrongálódását, 
megsemmisülését a tudomásra jutástól számított 3 
napon belül be kell jelenteni az Általános Igazgatási 
Osztályon. Az Általános Igazgatási Osztály 
Ügyfélszolgálata intézkedik a kártya kivonásáról. Az 
új kártya kiállítására vonatkozóan Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvan 
Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati 
rendelet 5/A. § (2) és (3) bekezdésének szabályai 
az irányadók. 

32. § (3) bek. d) g) i) 
d) Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális 

Intézmény Hatvani Idősek Otthona (3000 
Hatvan, Kórház utca 3-5.) vezetője 

g) Magyar Vöröskereszt Heves Megyei 
Szervezetének (3300 Eger, Klapka György út 
9.) delegáltja 

i) Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási 
Hivatala (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.) 
Foglalkoztatási Osztályának vezetője 

 
 

 
 

nevel és a családban az egy főre jutó havi 
jövedelem meghaladja a szociális vetítési 
alap összegének 250 %-át, de nem haladja 
meg annak 430 %-át, vagy 

c) az a nagycsaládos (három, vagy több 
gyermeket nevelő) család, ahol az egy főre 
jutó havi jövedelem meghaladja a szociális 
vetítési alap összegének 200 %-át, de nem 
haladja meg annak 380 %-át. 

 

21. § (7) bek .A Hatvan Kártya elvesztését, 
eltulajdonítását, megrongálódását, 
megsemmisülését a tudomásra jutástól számított 
3 napon belül be kell jelenteni az Általános 
Igazgatási Osztályon. Az Általános Igazgatási 
Osztály Ügyfélszolgálata intézkedik a kártya 
kivonásáról. Az új kártya kiállítására vonatkozóan 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a Hatvan Kártyáról szóló 1/2022. (I. 
28.) önkormányzati rendeletben foglaltak az 
irányadók. 

32. § (3) bek. d) g) i) 
d) Heves Vármegyei Fenyőliget Egyesített 

Szociális Intézmény Hatvani Idősek Otthona 
(3000 Hatvan, Kórház utca 3-5.) vezetője 

g) Magyar Vöröskereszt Heves Vármegyei 
Szervezetének (3300 Eger, Klapka György 
út 9.) delegáltja 

i) Heves Vármegyei Kormányhivatal Hatvani 
Járási Hivatala (3000 Hatvan, Balassi Bálint 
út 14.) Foglalkoztatási Osztályának vezetője 

 

 

 

 

 



 


