
K É R E L E M 
Szociális ellátás megállapítására 

 
A./ ELLÁTÁST IGÉNYLİ ADATAI 
1. Az ellátást igénylı 
 Neve : ...................................................................................................... 
 /lánykori név/ : ..................................................................................................... 
 Szül.hely,idı : .....................................................................................................
 TAJ száma : .....................................................................................................
 Anyja neve : ..................................................................................................... 
 Lakóhehelye : ..................................................................................................... 
 Tartózkodási h.: .................................................................................................. 
 Adóazonosító : .................................................................................................... 
   /adóazonosítót csak ápolási díj iránti kérelem esetén kell közölni/ 
B./ EGYÉB  ADATOK 
2. Ha az ellátást igénylı nem cselekvıképes, a törvényes képviselı 
 Neve : ...................................................................................................... 
 Lakóhelye : ...................................................................................................... 
3. Az igénylıvel együtt a családban élı közeli hozzátartozók száma: [    ] fı 
4. A 3. pontban szereplı közeli hozzátartozók neve és rokonsági foka: 
   N   É   V         ROKONSÁGI FOK 
 1. ..................................................       ................................ 
 2. ..................................................  ................................ 
 3. ..................................................  ................................ 
 4. ..................................................  ................................ 
 5. ..................................................  ................................ 
 6. ..................................................  ................................ 
 7. ..................................................  ................................ 
5. Tartásra köteles  hozzátartozók és vele egy háztartásban élı közeli hozzátartozók 
neve, 
    lakóhelye, jövedelme: 
  N É V    LAKÓHELY  JÖVEDELEM 
 1. .................................. ................................... ............................... 
 2. .................................. ................................... ............................... 
 3. .................................. ................................... ............................... 
 4. .................................. ................................... ............................... 
 5. .................................. .................................... ............................... 
C./ Az ellátásra vonatokozó adatok 
6. Az ellátást igénylı a következı szociális ellátás megállapítását kéri: 
 ............................................................................................................................. 
7. A kérelem indokolása: 
 
 
 
 
 
  Bakonybél, 200. .................  ..... 
         ......................................... 
       aláírás                        
          



2.számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 
vagyoni jövedelmi viszonyokról, rendszeres pénzbeli ellátásról,  

egyéb jogosultsági feltételekrıl 
 
 
A./ Rendszeres pénzbeli ellátás megnevezése, összege 

 
 1. Kérelmezınek folyósított ellátások és összegei 
 táppénz [   ] : .............Ft terhességi-gyermekágyi segély  [  ]: ..............Ft 
 gyermekgond.d[    ]: ..............Ft saját jogú öregs.nyugdíj            [  ]: ...............Ft 
 rokkantsági nyd[   ]: ..............Ft öregségi járadék                      [   ]: .............. Ft 
 munkaképtelenségi járadék [  ] : .................Ft 
 állandó özvegyi nyugdíj -kivéve a házastársa jogán legalább árvaellátásra jogosult  
    gyeremek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíja            [  ]: ...............Ft 
 végkielégítés    [  ] : ..............Ft szülıi nyugdíj                          [   ]: ...............Ft 
 szülıi nyugdíj   [  ] : ..............Ft özvegyi járadék  [  ]: ...............Ft 
 baleseti táppénz[  ]: ...............Ft,  átmeneti járadék  [  ]: ...............Ft 
 baleseti rokkantsági nyugdíj [  ]: .................Ft 
 hozzátartozói baleseti nyugellátás - kivéve a baleseti járadék -  [  ]: ...............Ft 
 Flt.ellátás [  ]: ...............Ft rendszeres szoc.járadék [  ]: ...............Ft 
 rendszeres szoc. járadék [  ]: ..................Ft 
 bányászok egészségkárosodási járuléka [  ]: ..................Ft 
 rokkantsági járadék [  ]: ...............Ft 
 hadigond. és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai [  ]: ...................Ft 
 GYES  [  ]: ................Ft GYET    [  ]: ...............Ft 
 munkanélküliek jöv.pótló támogatása   [  ]: ...................Ft 
 ápolási díj [  ]: ................Ft rendszeres szoc. segély [  ]: ...............Ft 
 nemzeti helytállásért elnevezéső pótlék  [  ]: ...................Ft 
 
 /Ha az ellátás munkanélküliek jövedelempótló támogatása, vagy rendszeres szociális 
 segély, vagy ápolási díj megállapítására irányul. 
 Megfelelıt [   ] - be x-el jelölni./ 
 
 B./ Vagyon és jövedelemnyilatkozat 
 
 2./ Vagyoni adatok: 
 A kérelmezı és a jövedelemszámításnál figyelembe vett hozzátartozók tulajdonában 
 álló ingatlan - kivéve az életvitelszerően lakásként, otthonként használt ingatlan - és 
 ingó vagyontárgy megnevezése és azok forgalmi értéke: 
 
 
 
 
 A kérelmezı tulajdonában álló ingatlan adatai: 
   település  hrsz.       tulajdoni hányad 
   /Csak rendszeres szociális segély iránti kérelem esetén kell kitölteni./ 
 
 



 
         2.számú melléklet 
 
 
 3./ Jövedelmi adatok: 
  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Jövedelmek tipusai  Kérelmezı Közeli hozzátartozók jövedelme    Össz. 
     jövedelme    a. b. c. d e 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1. Munkaviszonyból,munkavégzésre 
     irányuló egyéb jogviszonyból szár- 
     mazó jövedelem és táppénzt 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 2. Társas és egyéni vállalkozásból 
     származó jövedelem 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak 
     értékesítésébıl,vagyoni értékő 
    jog átruházásából szármaó jö- 
   vedelem 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 4. Nyugellátás,baleseti nyugellátás 
     egyéb nyugdíjszerő ellátás 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 5. Gyermek ellátásához és gondo- 
     zásához kapcsolódó támogatá- 
     sok /GYED,GYES,GYET,csa- 
     ládi pótlék,gyermektartásdíj/ 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 6. Önkormányzat és munkaügyi 
     szervek által folyósított rend- 
     szeres pénzbeli ellátásáok 
    /munkanélküli járadék, rend- 
    szeres szociális és nevelési se- 
    gély, jövedelempótló támoga- 
    tások/ 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 7. Föld bérbeadásából származó 
    jövedelem 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 8. Egyéb /pl.ösztöndíj,értékpa- 
     pírból származó jövedelem,  
     kis összegő kifizetések/ 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 9. ÖSSZES BRUTTÓ JÖVE- 
     DELEM 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 10.Személyi jövedelemadó vagy 
     elıleg összege 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 11.Egészségbiztosítási és nyug- 
      díjjárulék összege 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 12.Munkavállalói járulék ösz- 
      szege 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 13. CSALÁD HAVI NETTO 
       JÖVEDELME ÖSSZESEN 
      /9-(10+11+12)/ 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ....................Ft/hó 

 
 
 
 



          2.számú melléklet 
 
 C./ Egyéb jogosultsági feltételek: 
 
 Lakásfenntartási támogatáshoz: 
 
 4. Kérelmezı lakásban való tartózkodásának jogcíme: ........................................... 
 5. Lakás teljes alapterülete  : .............................................m2 
 6. Lakás minısége   : összkomfortos [  ] 
         komfortos  [  ] 
         félkomfortos [  ] 
         komfort nélküli [  ] 
 /A megfelelıt a [  ]-be x-el jelölni./ 
 7. Kérelmezıvel együtt a háztartásban élık száma: ......................................... fı 
  
 8. Lakásfenntartás költségeinek összege: 
   -  lakbér    : ...........................Ft/hó 
   - albérleti díj    : ...........................Ft/hó 
   - lakáscélú pénzintézeti kölcsön 
      törlesztı részlete   : ...........................Ft/hó 
   - főtés költségei   : ...........................Ft/hó 
   - csatornahasználati díj  : ...........................Ft/hó 
   - szemétszállítási díj   : ...........................Ft/hó 
   - villanyáram    : ...........................Fthó 
      /1000,-Ft/hó mértékig/ 
   - vízfogyasztás    : ...........................Ft/hó 
     /500,-Ft/hó/fı mértékig/ 
 9. Lakáshasznosításból származó bevétel  : van    [    ] 
          nincs  [    ] 
 Mellékletek a kérelemhez és nyilatkozathoz: 
 
 
 Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a KÉRELEM-ben és 
 NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a szociális 
 igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján az 
 önkormányzat az illetékes APEH útján ellenırizheti. 
 
 
 Bakonybél,   .... ............................   ......... 
 
       ................................................. 
        aláírás 
 
 
 
 
 

 



 
KITÖLTÉSI  TÁJÉKOZTATÓ  

kérelemhez és nyilatkozathoz 
 
 
 KÉRELEM 
 
 1. pont: Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványba bejegyzett lakóhelyet  kell 
feltüntetni. 
 
 3. pont: Egy háztartásban életvitelszerően együtt lakó közeli hozzátartozók száma. 
 4. pont: Közelei hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, az 
 örökbe fogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és 
 nevelıszülő 
 
 
 NYILATKOZAT 
 
 3. pont: 

� Az egy háztartásban élı közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók 
szerint 

     kell feltüntetni. 
� A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelemek kivételével a kérelem benyúj- 

     tását megelızı három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni. 
� A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását 

     megelızı évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezéső 
     rovatában szereplı összeg 12-vel osztott részét kell beírni. 

� Az egy fıre jutó havi nettó családi összjövedelem: a családi havi 
összjövedelem 

     osztva a közeli hozzátartozók számával /kérelem 3. sorában beírt adat/ 
 6. pont: A lakás minısége: 

� összkomfortos:  az a lakás, amely legalább 
  a./ 12 négyzetmétert meghaladó alapterülető lakószobával, fızıhelyiség- 
       gel, fürdıhelyiséggel és WC-vel, 
  b./ közmővesítettséggel /villany- és vízellátással, szennyvízelvezetéssel/, 
  c./ melegvíz-ellátással /táv-, tömb-, egyedi központi, etage melegvíz-ellá- 
       tással, villanybojlerrel, gáz vízmelegítıvel/ és 
  d./ központos főtési móddal /táv-, egyedi központi vagy etage főtéssel/ 
  rendelekezik. 

� komfortos: az a lakás, amely legalább 
  a./ 12 négyzetmétert meghaladó alapterülető lakószobából, fızıhelyiség- 
       gel, fürdıhelyiséggel és WC-vel, 
  b./ közmővesítettséggel, 
  c./ melegvíz-ellátással és 
  d./ egyedi főtési móddal /szilárd- vagy olajtüzeléső kályha-főtéssel, elektro- 
      mos hıtározó kályhával, gázfőtéssel/ 
  rendelkezik. 

� félkomfortos: az a lakás, amely a komfortos lakás követelményeinek nem felel 
    meg, de legalább 
  a./ 12 négyzetmétert meghaladó alapterülető lakószobával és fızıhelyi- 



       séggel, WC-vel, 
  b./ közmővesítettséggel /legalább villany- és vízellátással/ és 
  c./ egyedi főtési móddal  
  rendelkezik. 
 
 - komfort nélküli: az a lakás, amely a félkomfortos lakás követelményeinek nem 
  felel meg, de legalább 
  a./ 12 négyzetmétert meghaladó alapterülető lakószobával és fızıhelyi- 
       séggel, WC használatával és 
  b./ egyedi főtési móddal rendelkezik, valamint 
  c./ a vízvétel lehetısége biztosított. 
 9. pont: Lakásból származó jövedelemrıl egészségügyi szolgáltatásra való  jogosultság 
megállapításához is nyilatkozni kell. 
 
 KÉRELEM ÉS NYILATKOZATHOZ KELL CSATOLNI: 
 
 1. Jövedelemnyilatkozatban nyilatkozott jövedelmekrıl az igazolás. 
 2. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása esetén: 

� a munkaügyi központ igazolását arról, hogy a kérelmezıt munkanélküliként 
    nyilvántartja és a kérelmezı az Flt. alapján járó ellátásokat kimerítette, 

� a munkaügyi központ igazolását az Szt. 33.§ /1/ bekezdés a.-c. pontjairól, az 
ott 

    megjelölt jogosultsági feltétel keletkezési idıpontjának megállapításához 
� nyilatkozatot, hogy az illetékes munkaügyi központtal az együttmőködést 
 vállalja, 
� nyilatkozat, hogy olyan képzésben nem vesz részt, amelynek során 
 támogatásban részesül és ennek mértéke a jövedelempótló támogatásban 
meghatározott összeghatárt eléri vagy nem. 

 3. Rendszeres szociális segély megállapításához 
� ha kérelmezı az Szt. 37/A.§ /1/ bekezdésébe tartozó személy, a 
munkaképesség csökkenésrıl szóló orvosszakértıi bizottsági véleményt, vagy 
vakok személyi járadékára való jogosultság igazolását, 
� ha kérelmezı aktív korú nem foglalkoztatott az illetékes munkaügyi központ 
igazolását, hogy a rendszeres szociális segély iránti kérelme benyújtását 
megelızı három évben az illetékes munkaügyi központtal legalább két év 
idıtartamig együtt  mőködött, nyilatkozatát, hogy keresıtevékenységet nem 
folytat kivéve az Szt. 34.§ /3/bek. d. pontja szerinti keresıtevékenységet, 
igazolást, hogy a jövedelempótló támogatás folyósításának idıtartamát 
kimerítette. 

 4. Méltányossági közgyógyellátáshoz: 
� háziorvos igazolását a közgyógyellátási igazolványra terítésmentesen felírható 

    gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök szükségességérıl, 
� a gyógyszerforgalmazó igazolása a költségekrıl 

 4. Házi segítségnyújtás, ápolási díj esetén: 
� háziorvos igazolása súlyos fogyatékosságról, betegség miatt állandó tartós 
 felügyeletre szorulásról, az ápoltra vonatkozóan, 
� háziorvos szakvéleményea gondozásra szoruló egészségi állapotáról. 

 5. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsághoz: 
� a 206/1996./XII.23./ Korm rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


