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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL 
  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •  polgarmester@aszod.hu 

Az előkészítésben közreműködött 
Dr. Ballagó Katalin jegyző 

Dr. Negyela Katalin aljegyző 
Kissné Ruzsom Szilvia esélyegyenlőségi referens 

 
Előterjesztés 

a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A jogalkotásról szóló 2012. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) V. fejezet 21-22. §-ai előírják 
a jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát, amelyről az önkormányzati rendeletek esetén a jegyző 
gondoskodik. 
Összegeztük a tapasztalatokat, és a további támogatási szükségletet felmérve és a Jat. rendelkezéseit 
figyelembe véve teszünk javaslatot a 10/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására. 
 
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
 
A jelen módosítási javaslat több területre terjed ki:  
1. A hatályos rendeletben a lakásfenntartási támogatás támogatása szabályozása indokolatlanul 
bonyolult, nehézkes, ezért annak újra szabályozására teszünk javaslatot. 
 
2.   A Demokratikus Koalícó helyi szervezete kezdeményezte a rászoruló 65 év letti idősek által 
igénybe vehető, tüdőgyulladás elleni védőoltás támogatását. A Pneumococcus okozta 
tüdőgyulladás ellen védőoltás adható, mely az oltottak 70 százalékát megvédi a súlyos 
Pneumococcus-fertőzéstől. Azok számára javasolt, akik fokozottabban ki vannak téve a 
tüdőgyulladás veszélyének: tüdő- és szívbetegségek, károsodott immunrendszer, cukorbetegség 
vagy 65. éven felüli életkor esetén. Önkormányzatunk számára is fontos a betegségek 
kialakulásának megelőzése, az egészség megőrzése, az egészségi állapot és az életminőség 
javítása. Az egészség megőrzés során kiemelt jelentősége van annak, hogy az elérhető prevenciós 
lehetőségeket igénybe vegye a lakosság. Ennek érdekében teszünk javaslatot arra, hogy két típusú, 
nem kisgyermekek részére adható, térítésköteles védőoltás költségeinek a megfizetéséhez 
nyújtson önkormányzatunk támogatást. 
Magyarországon jelenleg a Pneumococcus ellen két oltás van forgalomban, azonban azok nem 
mindig érhetők el. 
PNEUMOVAX 23 oldatos injekció  
Törzskönyvi szám: OGYI-T-8718/01  



 

2 
 
 

Forgalomba hozatali engedély jogosultja: MSD Pharma Hungary. Hatóanyag: pneumococcal 
polysaccharide vaccine. Tájékoztató fogyasztói ár: 12.632 Ft 
A feltüntetett ár tájékoztató jellegű, patikánként kisebb-nagyobb eltérés előfordulhat. 
Az oltást 5 évente ismételni szükséges, preventatív jelleggel javasolt. 
PREVENAR 13 szuszpenziós injekció  
Kiszerelés: 1x0,5 ml (különálló tűvel) Törzskönyvi szám: EU/1/09/590/002 
Forgalomba hozatali engedély jogosultja: Pfizer Europe. Hatóanyag: összetett: pneumococcal 
polysaccharide vaccine.  Tájékoztató fogyasztói ár: 16.018 Ft 
A feltüntetett ár tájékoztató jellegű, patikánként kisebb-nagyobb eltérés előfordulhat. 
Az 50+ korosztály részére javasolt, referencia gyógyszer, és az oltóanyag beadása egy alkalommal 
szükséges. Az oltóanyagban olyan 13 féle baktérium került kiválogatásra, amely legtöbbször a 
tüdőgyulladásból eredő halálesetért felel. 
Az előzetes adat gyűjtés szerint 1163 fő a 65. életévet betöltött lakosok száma Aszódon. Az 
igénylők számát nem tudjuk megbecsülni. 
A védőoltás támogatását a gyógyszertámogatáshoz hasonlóan javasoljuk szabályozni. 

A pneumococcus baktérium által okozott fertőzések elleni térítésköteles védőoltás támogatás 
fedezetéül javasoljuk felhasználni az elévülő adó  túlfizetés összesen 894.417 Ft összegét, 
valamint  a  működési tartalékot jelöljük meg.  

3. A települési támogatásokat igénybe vevők többnyire a gyermekes és az idős, nyugdíjas 
korosztályból kerülnek ki.  

Az elmúlt években a helyi rendeletben szabályozott jogosultsági jövedelemhatár nem emelkedett, 
annak összege az öregségi nyugdíjminimum összegéhez kötött, ami 2008. óta változatlan. 2020-
ban az öregségi nyugdíj legkisebb összege (minimál nyugdíj/ nyugdíjminimum) havi 28.500.- Ft. 
2019-ben az átlag nyugdíj összege: 142.114.- Ft volt.   
A KSH adatai szerint 2008-ban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó 
átlagkeresete a nemzetgazdaságban 198.964.- Ft volt, 2015-ben a helyi rendelet megalkotásakor 
247.924.-Ft, 2019-ben 367.833.- Ft volt. 
A KSH adatai szerint 2008-ban az átlagos öregségi nyugdíj összege 87.247.- Ft volt, 2015-ben a 
helyi rendelet megalkotásakor 121.041.-Ft, 2019-ben 142.114.- Ft volt. 
Ennek következtében csökkent a támogatottak köre, az elutasítások jelentős része  jogosultsági 
jövedelemhatár túllépéséből adódik. 
Az előterjesztéshez csatoljuk a KSH felmérését a különböző megélhetési szintekhez szükségesnek 
tartott jövedelemösszeg a gyermekes, a gyermek nélküli és az egyszemélyes háztartásokban 
(2011–) [ezer forint/hó/fő] valamint a  különböző megélhetési szintekhez szükségesnek tartott 
jövedelemösszeg jövedelmi tizedek (decilisek), régiók és a települések típusa szerint (2011–) 
[ezer forint/hó/fő]  című kimutatásokat.         
Indokoltnak látjuk ennek alapján áttekinteni a 2015-ben megállapított jogosultsági 
jövedelemhatárt és javasoljuk azt a nettó minimálbér összegéhez kötni, ami garantálná a 
jövedelem határ aktualizálást. 
 
RÉSZLETES INDOKOLÁS 
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1. §-hoz 
Értelmező rendelkezést tartalmaz. 
 
2. §-hoz 
A lakásfenntartási támogatás feltételeit szabályozza, a szabályozás egyszerűbb, az ügyfelek számára 
érthetőbb szabályokat tartalmaz. Differenciált támogatást tesz lehetővé. 
 
3. §-hoz 
Az új szabály a kihirdetett veszélyhelyzet, járványhelyzet esetére megteremti annak a lehetőségét, 
hogy a pneumococcus baktérium által okozott fertőzések elleni térítésköteles védőoltás 
beszerzéséhez támogatást kaphassanak a rászoruló  65. életévüket betöltött személyek. Az eljárási 
szabályok a már évek óta működő gyógyszertámogatás eljárási szabályait követik. 
 
4. §-hoz 
A jogosultsági jövedelem meghatározását változtatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összege helyett a mindenkori nettó minimálbér összegéhez kapcsolva azt.  
 
5. §-hoz 
A Rendelet kérem nyomtatványait módosítja. 
 
6. §-hoz 
Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 
 
7. §-hoz 
Hatályba helyező rendelkezést tartalmaz, valamint rendelkezést arról, hogy a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjen 
elfogadni. 
 
Aszód, 2020. 10. 31. 
         

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
                      polgármester  
Látta:  
 
Dr. Ballagó Katalin 
jegyző    
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Aszód Város Képviselő-testületének … /2020. (XI.     .) önkormányzati rendelete  
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló  

10/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 
 
1. § A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10/2015.(II.20.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a  következő 21. ponttal egésül ki:  
( E rendelet alkalmazásában)  
„21.   Lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 1992. évi LXVI. törvény  
5. § (2)-(4) bvekezdésében meghatározott lakóhely.”  

2. § : Rendelet) 12. §-a  helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„12.  § (1) A lakhatás elősegítése érdekében települési támogatásként 
a) lakbér-hozzájárulás az Önkormányzathoz, mint bérbeadóhoz történő teljesítéssel, 
b) közüzemi díj támogatás a megjelölt szolgáltatóhoz történő utalással, 
c) társasházi lakások esetén fizetendő közös költség támogatás (társasház részére törté-nő 

utalással) állapítható meg. 
(2) Egy lakóingatlan vonatkozásában az (1) bekezdés a)-c) pontjában foglalt támogatások közül 
csak egyféle támogatás nyújtható. Amennyiben az érintett lakás vonatkozásában labér-
hozzájárulás is biztosítható, úgy ezen támogatást kell a kérelmező részére megállapítani. 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásban azon kérelmezők részesíthetők, akiknél az 
érintett lakóingatlanba bejelentett vagy ott tartózkodási hellyel rendelkező személyek figyelembe 
vételével az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori nettó minimál-bér 
összegének 100 %-át és a lakásba bejelentett vagy ott tartózkodási hellyel rendelkező személyek 
egyikének sincs vagyona. 
(4) A 12.§ (1) bekezdés a) pontjában megállapított támogatás összege,   

a) ha a (3) bekezdés szerinti egy főre jutó jövedelem nem éri el  
aa) egyedül élő esetén a mindenkori nettó minimálbér  85 %-át  7.000,- forint,   
ab) családos esetén  a mindenkori nettó minimálbér   60 %-át  5.000,- forint.   

b) ha a (3) bekezdés szerinti egy főre jutó jövedelem nem éri el 
ba) egyedül élő esetén a mindenkori nettó minimálbér 100 %-át   5.000,- forint,   
bb) családos esetén  a mindenkori nettó minimálbér   85 %-át  4.000,- forint.     

(5) A 12.§ (1) bekezdés b) - c) pontjaiban megállapított támogatás összege: 
a) ha a  (3) bekezdés szerinti egy főre jutó jövedelem  nem éri el  

aa) egyedül élő esetén a mindenkori nettó minimálbér    85 %-át  6.000,- forint,   
ab) családos esetén  a mindenkori nettó minimálbér    60 %-át   4.000,- forint.   

b) ha a (3) bekezdés szerinti egy főre jutó jövedelem nem éri el  
ba)  egyedül élő esetén a mindenkori nettó minimálbér   100 %-át 4.500,- forint,   
bb) családos esetén  a mindenkori nettó minimálbér    60 %-át  3.500,- forint.     
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 (6) Nem jogosult lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 
támogatásra: 
a) aki lakását, vagy annak egy részét albérletbe adja, vagy más módon hasznosítja a lakását; 
b) akinek a lakásbérleti, vagy tulajdonjogára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy öröklési 
szerződése áll fenn; 
c) akinek korábbiakban bérelt önkormányzati tulajdonú lakás vonatkozásában lejárt 
esedékességű tartozása áll fenn, függetlenül attól, hogy életvitelszerűen hol tartózkodik. 
(7) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a 
kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy évre, de legfeljebb a lakáshoz kapcsolódó 
jogviszony időtartamára kerül megállapításra.” 
 
3. § A Rendelet a következő 25/C. §-sal egészül ki: 
 

„25/C. § (1) A kihirdetett veszélyhelyzet, járványhelyzet esetén a pneumococcus baktérium által 
okozott fertőzések elleni térítésköteles védőoltás beszerzéséhez támogatásban részesíthető az az 
Aszód városban legalább egy éve lakóhellyel rendelkező 65. életévet betöltött személy, akinek  a 
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg: 

a) egyedül élő személy esetében a  mindenkori nettó minimálbér  összegének 70 %-át 
b) családos esetében  a mindenkori nettó minimálbér  összegének 65 %-át. 

 (2) Ha a kérelmező fogyatékos személy, vagy a kérelmező családjában fogyatékos személy él, 
továbbá ha a kérelmező, vagy házastársa, illetve élettársa időskorúak járadékában részesül, az 
(1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatár a mindenkori nettó minimálbér 10 %-ával 
megemelkedik. 
(3) A támogatás csak akkor állapítható meg, ha az (1) vagy (2) pontban foglalt jogosult 
kérelméhez csatolja az 
a) orvosi igazolást arról, hogy számára a védőoltás beadható, 
b) orvosi igazolást arról, hogy a védőoltást megkapta, ennek hiányában a védőoltás költsége a 
kérelmezőre hárul át. 
(4) A támogatás összege a védőoltás  gyógyszertári számlával igazolt árának 100 %-a, de 
legfeljebb 17.000,- Ft. 
(5) A pneumococcus védőoltásra vonatkozó támogatás jogosultságáról a jogosult részére az 
Önkormányzat gyógyszerutalványt állít ki. A gyógyszerutalvány tekintetében a 22. § (1)-(2) 
bekezdéseit, valamint a 23. § (1)-(3) bekezdéseit és a 25. § (1)-(3) bekezdéseit kell alkalmazni. 
(6) A pneumococcus baktérium által okozott fertőzések elleni térítésköteles védőoltás támogatás kérelmet 
a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon kell  benyújtani. 
(7) A pneumococcus baktérium által okozott fertőzések elleni térítésköteles védőoltás támogatás 
iránti kérelem ügyében átruházott hatáskörben első fokon a Polgármester dönt.” 
 
4. §  A Rendelet  

1. 14. § (2) bekezdés  a) pontjában „a  mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át” 
szövegrész helyébe  „a mindenkori nettó minimálbér  összegének 70 %-át” szöveg, 
2.  14. § (2) bekezdés  b) pontjában „a  mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 
%-át” szövegrész helyébe  „a mindenkori nettó minimálbér  összegének 60 %-át” szöveg,  



 

6 
 
 

3. 15. § (2) bekezdés aa) pontjában „a  mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át” 
szövegrész helyébe  „a mindenkori nettó minimálbér  összegének 60 %-át” szöveg, 
4. 15. § (2) bekezdés ab) pontjában „a  mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át” 
szövegrész helyébe  „a mindenkori nettó minimálbér  összegének 70 %-át” szöveg, 
5. 15. § (2) bekezdés b) pontjában „a  mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át” 
szövegrész helyébe  „a mindenkori nettó minimálbér  összegének 70 %-át” szöveg, 
6. 15/B § (1) bekezdés ca) pontjában „a  mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át” 
szövegrész helyébe  „a mindenkori nettó minimálbér  összegének 80 %-át” szöveg,  
7. 15/B § (1) bekezdés cb) pontjában „a  mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át” 
szövegrész helyébe  „a mindenkori nettó minimálbér  összegének 95 %-át” szöveg, 
8. 16. § (1) bekezdés a) pontjában „a  mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 275 %-át,  
egyedül élő esetén annak 300 %-át” szövegrész helyébe  „a mindenkori nettó minimálbér  összegének 80 
%-át egyedül élő esetén annak 85 %-át,” szöveg, 
9. 16. § (1) bekezdés b) pontjában „jövedelem határra tekintet nélkül,” szövegrész helyébe  „akinek a 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori nettó minimálbér  összegének 
100 %-át,  és,” szöveg, 
10. 16/A. § (1) bekezdésében a „Jövedelemhatárra való tekintet nélkül” szövegrész helyébe  „Akinek a 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori nettó minimálbér  összegének 
120 %-át,” szöveg,  
11. 19. § (1) bekezdésében „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,  egyedülálló 
esetében a 250%-át” szövegrész helyébe „a mindenkori nettó minimálbér  összegének 60 %-át egyedülálló 
esetében a mindenkori nettó minimálbér  összegének 70 %-át” szöveg,  
12. 20. § (1) bekezdésében „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,  egyedülálló 
esetében a 250%-át” szövegrész helyébe „a mindenkori nettó minimálbér  összegének 60 %-át egyedülálló 
esetében a mindenkori nettó minimálbér  összegének 70 %-át” szöveg, 
13. 15.cím „Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz kiadásokhoz, ápoláshoz  nyújtott   támogatás” helyébe 
„Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz kiadásokhoz, ápoláshoz  egészségügyi prevenciót szolgáló 
védőoltáshoz nyújtott  támogatás” szöveg,  
14. 21. § (1) bekezdés a) pontjában „a nyugdíjminimum 250 %-át,” szövegrész helyébe „a mindenkori 
nettó minimálbér  összegének 70 %-át” szöveg, 
15.  21. § (1) bekezdés b)  pontjában „a nyugdíjminimum 225 %-át,” szövegrész helyébe „a mindenkori 
nettó minimálbér  összegének 65 %-át” szöveg, 
16.  21. § (1) bekezdés c)  pontjában „a nyugdíjminimum 200 %-át,” szövegrész helyébe „a mindenkori 
nettó minimálbér  összegének 60 %-át” szöveg, 
17. 21. § (2) bekezdésében „a nyugdíjminimum 25%-ával” szövegrész helyébe „a mindenkori nettó 
minimálbér  10 %-ával” szöveg,  
18. 26. § (1) bekezdésében „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,  egyedülálló 
esetében a 200 %-át” szövegrész helyébe „a mindenkori nettó minimálbér  összegének 45 %-át egyedülálló 
esetében a mindenkori nettó minimálbér  összegének 55 %-át” szöveg, 
19. 27. § (1) bekezdésében „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át” szövegrész 
helyébe „a mindenkori nettó minimálbér  összegének 70 %-át, egyedülálló esetében a mindenkori nettó 
minimálbér  összegének 75 %-át” szöveg,  
20. 29. § (2) bekezdésében „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át” szövegrész 
helyébe „a mindenkori nettó minimálbér  összegének 85 %-át, szöveg, 
21. 29. § (4) bekezdés a) pontjában „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át” 
szövegrész helyébe „a mindenkori nettó minimálbér  összegének 40 %-át, szöveg, 
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22. 29. § (4) bekezdés a) pontjában „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át” 
szövegrész helyébe „a mindenkori nettó minimálbér  összegének 40 %-át, szöveg, 
23. 29. § (4) bekezdés b) pontjában „a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 150%-át, de legfeljebb annak 
250 %-a” szövegrész helyébe a mindenkori nettó minimálbér  összegének 40 %-át,  de legfeljebb annak 
70 %-a  szöveg, 
24. 29. § (4) bekezdés c) pontjában „a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 200 %-át, de legfeljebb 
annak 300 %-a” szövegrész helyébe a mindenkori nettó minimálbér  összegének 70  %-át,  de legfeljebb 
annak 80 %-a  szöveg lép. 
  
5. § A Rendelet 

a) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete 
b) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete  
c) 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete 
d) 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete 
e) 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete 
f) 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete 
g) 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete 
h) 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete 
i) 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete 
j) 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete 
k) 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete 
l) 12. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete 
m) 13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép. 
 
6. § Hatályát veszti a Rendelet 21. § (4) bekezdése. 

 
7. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon  lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
Aszód, 2020. 10. 31.   
 
Dr. Ballagó Katalin      Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
jegyző                          polgármester 
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Tájékoztató a rendelet-tervezetben feltüntetett 
összegekről  
 

2020. nettó minimálbér 107.100.- Ft  

40 %   42.800 FT 

45 %    48.200 Ft 

50 %    53. 600 Ft 

55 %     58.900 Ft  

60 %    64.300 Ft  

65 %      69.600 Ft 

70 %     74.900 Ft 

75 %      80.300 Ft 

80 %      85.600 ft 

85 %       91.000 Ft  

90 %      96.300 Ft 

95 %  101.700 Ft 

100 %   107.100 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. öregségi nyugdíjminimum 28.500.- Ft    

150 %  42.750  Ft 

200 %  57.000 Ft 

225 %  64.100 Ft 

250 %  71.250 Ft  

275  % 78.400 Ft  

300 %   85.500 Ft 

350 %  99.750 Ft 

400 % 114.00 Ft 
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

(Jat. 17. § ) 

Rendelet-tervezet címe: Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2020. (..… önkormányzati  rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról 
és támogatásokról szóló 10/2015.(II.20.)  önkormányzati rendelete módosításáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági hatás: Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív terheket 
befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A rendeletben foglaltak
végrehajtásának közvetlen 
társadalmi, gazdasági hatása nem 
jelentős.  
 

Többlet kiadást a rendelet 
elfogadása nem jelent. 

Nincsenek. 

 

 

Nincs.  Nincs. 

A rendelet megalkotása 
szükséges, mert: 

A jogalkotásról szóló 2012. évi CXXX. törvény  V. fejezet 21-22. §-ai előírják a jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát. 

A rendelet megalkotásának 
elmaradása esetén várható 
következmények: 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén nem teljesülnek a hatályos jogi szabályozásban meghatározott feltételek. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi:  
biztosított biztosított  biztosított  biztosított   



1. melléklet a 10/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez  

1 

 

Aszódi Polgármesteri Hivatal 
   
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36‐28/500‐691   •   aszod.titkarsag@aszod.hu 

ügyfélfogadás: hétfő 8:00‐16:00; szerda 8:00‐16:00; péntek 8:00‐12:00 

www.aszod.hu 

 

 
 

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS 
 MEGÁLLAPÍTÁSÁRA   
 
Tájékoztatás:  A személyes és különleges adatai az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6. cikk 
1. bekezdés a) pontja szerint önkéntes hozzájárulás alapján kerülnek kezelésre, figyelemmel a Szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseire is. 56 
 

Kérelmező neve:.................................................................................................................................... 

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

Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap. 

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): …………………………… 

Állampolgársága: magyar,   egyéb:……………………………………. 

A kérelmező idegenrendészeti státusza1: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU kék 

kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.  

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________ 

Családi állapota3: hajadon/nőtlen;  házas és házastársával együtt él; házas és 

házastársától külön él; elvált;  özvegy; élettárssal él;  egyedül él. 

Lakóhely4:…………………………………………………………………………………………….  

Tartózkodási hely5:………………………………………………………………………………….. 

Életvitelszerűen a………….……………………………………………………………..címen élek. 

Kérelmező telefonszáma6: …………………………… E-mail címe7:........................................... 

A megállapított támogatást a lakhatásomat legnagyobb mértékben veszélyeztető 

…………………………………………………………….………. kiadásomhoz kérem folyósítani. 

Szolgáltató neve: …………………………………………………………………………………….. 

Fogyasztói azonosító, vevőkód stb. : ……………………………………………………………….. 

                                                 
1 Nem magyar állampolgárság estén. 
2 A megfelelő rész aláhúzandó. 
3 A megfelelő rész aláhúzandó. 
4 Lakcímkártyán szereplő. 
5 Lakcímkártyán szereplő. 
6 Nem kötelező megadni. 
7Nem kötelező megadni. 
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A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban8 élők adatai: 

Név 
Születési hely, 

idő 
Anyja neve 

Rokoni 
fok 

Társadalom-
biztosítási 

Azonosító Jel

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 
Jövedelmi adatok 

A jövedelmek 
típusai 

Kérelmez
ő 

jövedelm
e 

A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 
házastárs/élettárs 

jövedelme 

A kérelmező háztartásában élő 
egyéb személyek jövedelme 

Összesen

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz 

      

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból származó 
jövedelem 

      

3. Rendszeres pénzbeli ellátás 
(FHT,RSZS, ápolási díj) 

      

4. Ingatlan, ingó 
vagyontárgyak értékesítéséből, 
vagyoni értékű jog 
átruházásából származó 
jövedelem 

      

5. Nyugellátás, baleseti 
nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

      

6. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások 
(GYES,GYES,GYET, családi 
pótlék, gyermektartásdíj, stb.) 

      

7. A munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátás 

      

8.Föld bérbeadásából 
származó jövedelem 

      

9. Egyéb (pl. ösztöndíj)       

10. Összes jövedelem:       

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

                                                 
8 háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. 
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A család kiadásai: 
 
Lakásfenntartási kiadások 
  
Költségtípus Elmúlt havi kiadás összege Ft/hó 
albérlet díja   
villanyáram díja   
gázdíj   
víz-, csatornadíj   
szemétszállítás díja   
egyéb:   
telefon   
internet   
gépkocsi után fizetendő kötelező 
felelősségbiztosítás   
lakásbiztosítás   
életbiztosítás   
önkéntes nyugdíjpénztár   
egyéb:   
Hiteltörlesztés 
  
a hitel célja (pl. lakáshitel, személyi hitel stb.):    
Egyéb rendszeres kiadások 
  
tandíj   
gyermek intézményi étkezési díja   
gyógyszerköltség   
egyéb:   
Havi kiadások összesen:   
     

Adójellegű befizetések éves összege 
  

(Kérjük aláhúzni, ha az elmúlt hónapban fizette be!)   

kommunális adó   

gépkocsi után fizetendő súlyadó   

ingatlanadó   

egyéb:   

Összes adójellegű befizetés:   
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Egyéb nyilatkozatok: 
 

 A lakásban tartózkodás jogcíme9: tulajdonos, önkormányzati lakás bérlője, albérlő, haszonélvező, 
családtag, egyéb:……………………………………………………………………………………. 

 A lakás alapterülete …………………………, szobaszáma………………………………………….. 
 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után a bíróság által 

megállapított/másik szülővel való megegyezés alapján ………………………….. havi összegben 
tartásdíjat kapok10.  

 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után tartásdíjat nem 
kapok és a tartásdíj végrehajtása ügyében az alábbi intézkedéseket tettem:  
………………………………………………………………………………………………………… 
Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nem velem élő kiskorú gyermekem(im) után a 
bíróság által megállapított ……………………….... havi összegű tartásdíjat fizetem/nem fizetem11.  

 Életjáradéki, tartási és öröklési szerződéssel   rendelkezem/nem rendelkezem12. 
 Tudomásul veszem, hogy a kérelemben és a vagyonnyilatkozatban közölt jövedelmi adatok 

valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának 
(7a) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV és az OEP hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.  

 Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához.  

 Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
 Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a 

jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt 
összegben visszakövetelheti. 

  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. 

 Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt 
adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok/nem mondok le13.  
 
Aszód, ......................... év................................... hó…............ nap 
 
 
......................................................................... ……………............................................................. 

kérelmező aláírása kérelmező házastársa/élettársa aláírása 
 
 

…………………………………………………………………………………. 
a lakásban lakó nagykorú személyek aláírása 

 

                                                 
9 A megfelelő rész aláhúzandó. 
10 Az erről szóló bizonylat bemutatásával. 
11 A megfelelő rész aláhúzandó és az erről szóló bizonylat bemutatásával. 
12 A megfelelő rész aláhúzandó. 
13 A megfelelő rész aláhúzandó. 
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A kérelem kötelező mellékletei- kérem, jelölje be, amit kérelméhez csatolt 
 
□ hitelt érdemlő jövedelemigazolások 
A rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem igazolása: 
□ a Magyar Államkincstár, az állami foglalkoztatási szerv, az önkormányzat, a kormányhivatal, által 
folyósított ellátásoknál postaszelvény/bankszámlakivonat, 
□ kereső tevékenységből származó, illetve egyéb rendszeres jövedelmeknél a munkáltató által 
kiállított hiteles jövedelemigazolás  
□ nyugdíj igazolására a NYUFIG által kiadott bármely, a nyugdíjas törzsszámot tartalmazó hivatalos 
dokumentum (Zöld nyugdíj összesítő) 
□ Vállalkozásból származó jövedelem esetén a könyvelő által kiállított dokumentum nyújtható be (a 
kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelem havi bontásban). 
□ Nem rendszeres jövedelemről nyilatkozat 
□ 16. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje 
szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról 
□  egyetemi, főiskolai hallgató esetén az oktatási intézmény igazolása az ösztöndíj összegéről 
 
□  egyedülálló, különélő szülő esetén: 
□ a gyermek elhelyezésére, ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági, illetve gyámhatósági 
döntés; a gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági határozat; a gyermek elhelyezésére és a szülői 
felügyelet gyakorlására vonatkozó gyámhivatali jegyzőkönyv, 
□ a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkező vagy az egyezséget jóváhagyó bírósági ítélet, vagy 
végzés másolata, ennek hiányában a szülők közös nyilatkozata, valamint a 
□ gyermektartásdíj utolsó havi összegének igazolása (bankszámlakivonat, postaszelvény). 
□ Ha tartásdíjat nem kap: a tartásdíj megállapítása iránti bírósági kereset másolata, vagy a tartásdíj 
bírói úton történő végrehajtása iránti kérelem igazolása, vagy az állam általi megelőlegezését 
kezdeményező iratok másolata. 
 
□  munkanélküli esetében: 
□ Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy jövedelemmel nem rendelkezik, a kérelemhez 
mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy szerepel az 
álláskeresők nyilvántartásában.  
□ Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy családjában nagykorú jövedelem nélküli 
személy él, mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy 
szerepel az álláskeresők nyilvántartásában. 
 
□ egyéb 
□ a támogatás céljaként megjelölt szolgáltató által kibocsátott utolsó havi számlalevél a háztartás 
tagjainak vagyonnyilatkozatát  
□  a kérelem benyújtására vonatkozó meghatalmazás esetén alakszerű meghatalmazás- lakás 
tulajdonviszonyára vonatkozó igazolás (pl. adásvételi szerződés, bérleti szerződés)  
□  lakás alapterületének hitelt érdemlő igazolása 
□ lakás tulajdonviszonyára vonatkozó igazolás (pl. adásvételi szerződés, bérleti szerződés) 
□ a kérelem benyújtására vonatkozó meghatalmazás esetén alakszerű meghatalmazás  
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Vagyonnyilatkozat 

I. A kérelmező személyes adatai 
Neve: ............................................................................................................................ 
Születési neve: ............................................................................................................. 
Anyja neve: .................................................................................................................. 
Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................... 
Lakóhely: ..................................................................................................................... 
Tartózkodási hely: ....................................................................................................... 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ....................................................................... 
 
II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának 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 .................................... (pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, 

garázs), 
- 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: ..........................., 
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- 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). 
B. Egyéb vagyontárgyak 
Gépjármű adatai: 
a) személygépkocsi: ................................................................ típus .................. rendszám 
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................................... 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: 
................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett 

üzemben tartói jog). A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn: 
igen     nem 
(a megfelelő aláhúzandó). 
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: 
................................................................................................. típus .................. rendszám 
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................................. 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: 
................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett 

üzemben tartói jog). 
 
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 .................................................................................................. 
- 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 együttélő közeli hozzátartozóm 
a) fizetési számlával nem rendelkezik vagy 
b) az alábbi fizetési számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő): 
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................ 
fizetési számla száma: .............................................................................................................. 
fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. 
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................ 
fizetési számla száma: .............................................................................................................. 
fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. 
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................ 
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fizetési számla száma: .............................................................................................................. 
fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. 
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................ 
fizetési számla száma: .............................................................................................................. 
fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. 
3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a 

hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési számlán 
kezelt összeg tekintetében. 

4. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban 
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 
 
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 együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel 
rendelkezik, a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. 
Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a 
vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. 

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 
** Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni. 

 
 

 



2. melléklet a 10/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez 
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Aszódi Polgármesteri Hivatal 
   
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36‐28/500‐691   •   aszod.titkarsag@aszod.hu 

ügyfélfogadás: hétfő 8:00‐16:00; szerda 8:00‐16:00; péntek 8:00‐12:00 

www.aszod.hu 

 
 

KÉRELEM GYERMEKÉTKEZTETÉSI KEDVEZMÉNY 
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 

 
Tájékoztatás:  A személyes és különleges adatai az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6. 
cikk 1. bekezdés a) pontja szerint önkéntes hozzájárulás alapján kerülnek kezelésre, figyelemmel a Szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseire is. 57 

 
(Kizárólag rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek részére)  

Az igénylő adatai: 

Kérelmező neve:.................................................................................................................................... 

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

Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap. 

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): ……………………………… 

Állampolgársága: magyar,   egyéb:……………………………. 

A kérelmező idegenrendészeti státusza1: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU 

kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.  

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________ 

Családi állapota3: hajadon/nőtlen;  házas és házastársával együtt él; házas és 

házastársától külön él; elvált;  özvegy; élettárssal él;  egyedül él. 

Lakóhely4:…………………………………………………………………………………………….  

Tartózkodási hely5:………………………………………………………………………………….. 

Életvitelszerűen a………….……………………………………………………………..címen élek. 

Kérelmező telefonszáma6: …………………… E-mail címe7:......................................................... 

 

                                                 
1 Nem magyar állampolgárság estén. 
2 A megfelelő rész aláhúzandó. 
3 A megfelelő rész aláhúzandó. 
4 Lakcímkártyán szereplő. 
5 Lakcímkártyán szereplő. 
6 Nem kötelező megadni. 
7Nem kötelező megadni. 
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A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban8 élők adatai: 

Név 
Születési hely, 

idő 
Anyja neve 

Rokoni 
fok 

Társadalom-
biztosítási 

Azonosító Jel

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

Jövedelmi adatok 

A jövedelmek 
típusai 

Kérelmez
ő 

jövedelm
e 

A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 
házastárs/élettárs 

jövedelme 

A kérelmező háztartásában élő 
egyéb személyek jövedelme 

Összesen

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz 

      

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból származó 
jövedelem 

      

3. Rendszeres pénzbeli ellátás 
(FHT,RSZS, ápolási díj) 

      

4. Ingatlan, ingó 
vagyontárgyak értékesítéséből, 
vagyoni értékű jog 
átruházásából származó 
jövedelem 

      

5. Nyugellátás, baleseti 
nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

      

6. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások 
(GYES,GYES,GYET, családi 
pótlék, gyermektartásdíj, stb.) 

      

7. A munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátás 

      

8.Föld bérbeadásából 
származó jövedelem 

      

9. Egyéb (pl. ösztöndíj)       

10. Összes jövedelem:       

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

 A lakásban tartózkodás jogcíme9: tulajdonos, önkormányzati lakás bérlője, albérlő, haszonélvező, 
családtag, egyéb:……………………………………………………………………………………. 

                                                 
8 háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. 
9 A megfelelő rész aláhúzandó. 
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A család kiadásai: 
 
Lakásfenntartási kiadások 
  
Költségtípus Elmúlt havi kiadás összege Ft/hó 
albérlet díja   
villanyáram díja   
gázdíj   
víz-, csatornadíj   
szemétszállítás díja   
egyéb:   
telefon   
internet   
gépkocsi után fizetendő kötelező 
felelősségbiztosítás   
lakásbiztosítás   
életbiztosítás   
önkéntes nyugdíjpénztár   
egyéb:   
Hiteltörlesztés 
  
a hitel célja (pl. lakáshitel, személyi hitel stb.):    
Egyéb rendszeres kiadások 
  
tandíj   
gyermek intézményi étkezési díja   
gyógyszerköltség   
egyéb:   
Havi kiadások összesen:   
     

Adójellegű befizetések éves összege 
  

(Kérjük aláhúzni, ha az elmúlt hónapban fizette be!)   

kommunális adó   

gépkocsi után fizetendő súlyadó   

ingatlanadó   

egyéb:   

Összes adójellegű befizetés:   
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Gyermek adatai, aki után a támogatást igényli: 

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

Születési helye, ideje: ……………………………………… TAJ szám: ………-…….…-……….. 

Anyja neve: ……………………………………………………………  

Iskola neve:……………………………………………........................................................................ 

Iskola címe: ………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
Egyéb nyilatkozatok: 

 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után a bíróság által 
megállapított/másik szülővel való megegyezés alapján ………………………….. havi összegben 
tartásdíjat kapok10.  

 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után tartásdíjat nem 
kapok és a tartásdíj végrehajtása ügyében az alábbi intézkedéseket tettem:  
…………………………………………………………………………………………………… 

                                                 
10 Az erről szóló bizonylat bemutatásával. 

INTÉZMÉNY IGAZOLÁSA  

 

Étkezés napi térítési díja: ….…………... Ft/nap.  

Igazolás tartama: 20...…..……...-tól 20..…….…….-ig* 

Tanuló osztálya:…..………........... 

Az oktatási/nevelési intézmény neve, címe: ................................................................................. 

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

Az étkezést biztosító intézmény neve, címe: ...………………………………………………….. 

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

Az étkezést biztosító intézmény számlaszáma: .…………………..…………………………..… 

Aszód, ……………………………….. .……………………………… 

P. H. 
 igazolás napjától a tanév / nevelési év végéig intézmény vezetője 
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 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nem velem élő kiskorú gyermekem(im) 

után a bíróság által megállapított ………………………….. havi összegű tartásdíjat fizetem/nem 
fizetem.11  

 Életjáradéki, tartási és öröklési szerződéssel  rendelkezem /  nem rendelkezem.12 
 Tudomásul veszem, hogy a kérelemben  közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7a) bekezdése 
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV és az OEP hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.  

 Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához.  

 Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

 Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt 
összegben visszakövetelheti. 

 Kijelentem, hogy a Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapítása iránti kérelmemnek teljes 
egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok/nem mondok le.13  
 
 
Aszód, ......................... év................................... hó…............ nap 
 

 
 

….....................................................................     ……………............................................................. 
                     kérelmező aláírása             kérelmező házastársa/élettársa aláírása 

 
 

…………………………………………………………………. 
nagykorúvá vált gyermek/gyermekek aláírása 

 
 
A kérelem kötelező mellékletei- kérem, jelölje be, amit kérelméhez csatolt 
 
 □ hitelt érdemlő jövedelemigazolások 
A rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem igazolása: 
□ a Magyar Államkincstár, az állami foglalkoztatási szerv, az önkormányzat, a kormányhivatal, által 
folyósított ellátásoknál postaszelvény/bankszámlakivonat, 
□ kereső tevékenységből származó, illetve egyéb rendszeres jövedelmeknél a munkáltató által 
kiállított hiteles jövedelemigazolás  
□ nyugdíj igazolására a NYUFIG által kiadott bármely, a nyugdíjas törzsszámot tartalmazó 
hivatalos dokumentum (Zöld nyugdíj összesítő) 
□ Vállalkozásból származó jövedelem esetén a könyvelő által kiállított dokumentum nyújtható be (a 
kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelem havi bontásban). 
□ Nem rendszeres jövedelemről nyilatkozat 
□ 16. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás 
munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról 
□  egyetemi, főiskolai hallgató esetén az oktatási intézmény igazolása az ösztöndíj összegéről 
 

                                                 
11 Az erről szóló bizonylat bemutatásával. 
12 A megfelelő rész aláhúzandó. 
13 A megfelelő rész aláhúzandó. 
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□  egyedülálló, különélő szülő esetén: 
□ a gyermek elhelyezésére, ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági, illetve 
gyámhatósági döntés; a gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági határozat; a gyermek 
elhelyezésére és a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó gyámhivatali jegyzőkönyv, 
□ a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkező vagy az egyezséget jóváhagyó bírósági ítélet, 
vagy végzés másolata, ennek hiányában a szülők közös nyilatkozata, valamint a 
□ gyermektartásdíj utolsó havi összegének igazolása (bankszámlakivonat, postaszelvény). 
□ Ha tartásdíjat nem kap: a tartásdíj megállapítása iránti bírósági kereset másolata, vagy a tartásdíj 
bírói úton történő végrehajtása iránti kérelem igazolása, vagy az állam általi megelőlegezését 
kezdeményező iratok másolata. 
 
□  munkanélküli esetében: 
□ Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy jövedelemmel nem rendelkezik, a 
kérelemhez mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy 
szerepel az álláskeresők nyilvántartásában.  
□ Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy családjában nagykorú jövedelem nélküli 
személy él, mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy 
szerepel az álláskeresők nyilvántartásában. 

 
 
 
 
 



3. melléklet a 10/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez 

1 

58  Megállapította a 17/2018. ( XI. 16.. ) rendelet  3. §.  Hatályos: 2018. november 17-től. 

 

 

Aszódi Polgármesteri Hivatal 
   
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36‐28/500‐691   •   aszod.titkarsag@aszod.hu 

ügyfélfogadás: hétfő 8:00‐16:00; szerda 8:00‐16:00; péntek 8:00‐12:00 

www.aszod.hu 

 
 

KÉRELEM  ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS  
MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 

(benyújtható minden év 09.30-ig alapfokú iskolai oktatásban részt vevő gyermek(ek) részére!) 
 

Tájékoztatás:  A személyes és különleges adatai az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6. 
cikk 1. bekezdés a) pontja szerint önkéntes hozzájárulás alapján kerülnek kezelésre, figyelemmel a Szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseire is. 58 
 

Az igénylő adatai: 

Kérelmező neve:.................................................................................................................................... 

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

Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap. 

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): ……………………………… 

Állampolgársága: magyar,   egyéb:……………………………. 

A kérelmező idegenrendészeti státusza1: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU 

kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.  

Családi állapota3: hajadon/nőtlen;  házas és házastársával együtt él; házas és 

házastársától külön él; elvált;  özvegy; élettárssal él;  egyedül él. 

Lakóhely4:…………………………………………………………………………………………….  

Tartózkodási hely5:………………………………………………………………………………….. 

Életvitelszerűen a………….……………………………………………………………..címen élek. 

Kérelmező telefonszáma6: …………………… E-mail címe7:......................................................... 

 
Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülője vagy 
más törvényes képviselője nyújthatja be a Polgármesterhez, akkor, amennyiben a gyermeket 

                                                 
1 Nem magyar állampolgárság estén. 
2 A megfelelő rész aláhúzandó. 
3 A megfelelő rész aláhúzandó. 
4 Lakcímkártyán szereplő. 
5 Lakcímkártyán szereplő. 
6 Nem kötelező megadni. 
7Nem kötelező megadni. 
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gondozó családban a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, 
és a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
aa) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, vagy  
ab) a gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 250 %-át, vagy a három- vagy több gyermeket, vagy tartósan beteg gyermeket 
nevel a szülő. 
A kérelem benyújtási határideje a tárgyév szeptember 30.napja. A határidő elmulasztása 
jogvesztő. 
 
Kérelem indoka:  

a kérelmező  

a)  ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
                 aa) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, vagy 

ab) a gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 250 %-át, vagy 

b) [17] a három- vagy több gyermeket nevelő családok esetében a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 250 %-át, vagy 

c) a tartósan beteg gyermeket nevelő családok 
általános iskolás Aszód városban bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Aszódón 

 tartózkodó tanulói részére. 

Gyermek adatai, aki után a támogatást igényli: 

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

Születési helye, ideje: ……………………………………… TAJ szám: ………-…….…-……….. 

Anyja neve: ……………………………………………………………  

Iskola neve:……………………………………………........................................................................ 

Iskola címe: ………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTÉZMÉNY IGAZOLÁSA  

Tanuló jelenlegi osztálya:…..………........... 

Az oktatási/nevelési intézmény neve, címe: ................................................................................. 

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

.……………………………… 

intézmény igazgatója 
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A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban8 élők adatai: 

Név Születési hely, idő Anyja neve 
Rokoni 

fok 

Társadalom-
biztosítási 

Azonosító Jel 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

Jövedelmi adatok 

A jövedelmek 
típusai 

Kérelmező 
jövedelme 

A kérelmezővel 
közös háztartásban 

élő házastárs/élettárs 
jövedelme 

A kérelmező családjában élő egyéb 
rokon jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre 
irányuló egyéb 
jogviszonyból 
származó jövedelem és 
táppénz 

      

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból 
származó jövedelem 

      

3. Rendszeres pénzbeli 
ellátás (FHT,RSZS, 
ápolási díj) 

      

4. Ingatlan, ingó 
vagyontárgyak 
értékesítéséből, 
vagyoni értékű jog 
átruházásából 
származó jövedelem 

      

5. Nyugellátás, baleseti 
nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

      

6. A gyermek 
ellátásához és 
gondozásához 
kapcsolódó 
támogatások 
(GYES,GYES,GYET, 
családi pótlék, 
gyermektartásdíj, stb.) 

      

7. A munkaügyi 
szervek által 
folyósított rendszeres 
pénzbeli ellátás 

      

8.Föld bérbeadásából 
származó jövedelem 

      

9. Egyéb (pl. 
ösztöndíj) 

      

10. Összes jövedelem:       

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

                                                 
8 háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. 
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A család kiadásai: 
 
Lakásfenntartási kiadások 
  
Költségtípus Elmúlt havi kiadás összege Ft/hó 
albérlet díja   
villanyáram díja   
gázdíj   
víz-, csatornadíj   
szemétszállítás díja   
egyéb:   
telefon   
internet   
gépkocsi után fizetendő kötelező 
felelősségbiztosítás   
lakásbiztosítás   
életbiztosítás   
önkéntes nyugdíjpénztár   
egyéb:   
Hiteltörlesztés 
  
a hitel célja (pl. lakáshitel, személyi hitel stb.):    
Egyéb rendszeres kiadások 
  
tandíj   
gyermek intézményi étkezési díja   
gyógyszerköltség   
egyéb:   
Havi kiadások összesen:   
     

Adójellegű befizetések éves összege 
  

(Kérjük aláhúzni, ha az elmúlt hónapban fizette be!)   

kommunális adó   

gépkocsi után fizetendő súlyadó   

ingatlanadó   

egyéb:   

Összes adójellegű befizetés:   
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Egyéb nyilatkozatok: 

 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után a 
bíróság által megállapított/másik szülővel való megegyezés alapján 
………………………….. havi összegben tartásdíjat kapok9.  

 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után 
tartásdíjat nem kapok és a tartásdíj végrehajtása ügyében az alábbi intézkedéseket tettem:  

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

 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nem velem élő kiskorú 
gyermekem(im) után a bíróság által megállapított ………………………….. havi összegű 
tartásdíjat fizetem/nem fizetem.10  

 Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt  adatok valódiságát a szociális hatáskört 
gyakorló szerv –ellenőrizheti.  

 Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához.  

 Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

 Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal 
megemelt összegben visszakövetelheti. 

 Kijelentem, hogy az Iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes 
egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok/nem mondok le.11  

 
 
Aszód, ......................... év................................... hó…............ nap 
 
 
…........................................................................   ……………............................................................. 
                     kérelmező aláírása             kérelmező házastársa/élettársa aláírása 

 
 

 
 

 

                                                 
9 Az erről szóló bizonylat bemutatásával. 
10 Az erről szóló bizonylat bemutatásával. 
11 A megfelelő rész aláhúzandó. 
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A kérelem kötelező mellékletei- kérem, jelölje be, amit kérelméhez csatolt 
 
 □ hitelt érdemlő jövedelemigazolások 
A rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem igazolása: 
□ a Magyar Államkincstár, az állami foglalkoztatási szerv, az önkormányzat, a kormányhivatal, által 
folyósított ellátásoknál postaszelvény/bankszámlakivonat, 
□ kereső tevékenységből származó, illetve egyéb rendszeres jövedelmeknél a munkáltató által 
kiállított hiteles jövedelemigazolás  
□ nyugdíj igazolására a NYUFIG által kiadott bármely, a nyugdíjas törzsszámot tartalmazó 
hivatalos dokumentum (Zöld nyugdíj összesítő) 
□ Vállalkozásból származó jövedelem esetén a könyvelő által kiállított dokumentum nyújtható be (a 
kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelem havi bontásban). 
□ Nem rendszeres jövedelemről nyilatkozat 
□ 16. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás 
munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról 
□  egyetemi, főiskolai hallgató esetén az oktatási intézmény igazolása az ösztöndíj összegéről 
 
□  egyedülálló, különélő szülő esetén: 
□ a gyermek elhelyezésére, ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági, illetve 
gyámhatósági döntés; a gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági határozat; a gyermek 
elhelyezésére és a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó gyámhivatali jegyzőkönyv, 
□ a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkező vagy az egyezséget jóváhagyó bírósági ítélet, 
vagy végzés másolata, ennek hiányában a szülők közös nyilatkozata, valamint a 
□ gyermektartásdíj utolsó havi összegének igazolása (bankszámlakivonat, postaszelvény). 
□ Ha tartásdíjat nem kap: a tartásdíj megállapítása iránti bírósági kereset másolata, vagy a tartásdíj 
bírói úton történő végrehajtása iránti kérelem igazolása, vagy az állam általi megelőlegezését 
kezdeményező iratok másolata. 
 
□  munkanélküli esetében: 
□ Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy jövedelemmel nem rendelkezik, a 
kérelemhez mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy 
szerepel az álláskeresők nyilvántartásában. □ Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy 
családjában nagykorú jövedelem nélküli személy él, mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv 
által kiadott dokumentumot arról, hogy szerepel az álláskeresők nyilvántartásában. 
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Aszódi Polgármesteri Hivatal 
   
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36‐28/500‐691   •   aszod.titkarsag@aszod.hu 

ügyfélfogadás: hétfő 8:00‐16:00; szerda 8:00‐16:00; péntek 8:00‐12:00 

www.aszod.hu 
 
 
 

KÉRELEM 
RENDSZERES GYÓGYSZERTÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 

 

(Közgyógyellátásban részesülők számára nem állapítható meg! 
Kizárólag Aszód városában legalább 1 éve lakóhellyel rendelkező személy részére.) 

 
Tájékoztatás:  A személyes és különleges adatai az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6. 
cikk 1. bekezdés a) pontja szerint önkéntes hozzájárulás alapján kerülnek kezelésre, figyelemmel a Szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseire is. 59 

 
 

Kérelmező neve:.................................................................................................................................... 

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

Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap. 

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jel :…………………………Adóazonosító jel:……………….. 

Állampolgársága: magyar,   egyéb:……………………………………. 

A kérelmező idegenrendészeti státusza1: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU 

kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.  

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________ 

Családi állapota3: hajadon/nőtlen;  házas és házastársával együtt él; házas és 

házastársától külön él; elvált;  özvegy; élettárssal él;  egyedül él. 

Lakóhely4:…………………………………………………………………………………………….  

Tartózkodási hely5:………………………………………………………………………………….. 

Életvitelszerűen a………….……………………………………………………………..címen élek. 

A megállapított támogatást   postai úton /  bankszámlára kérem folyósítani6.  

Bank: ……………………Számlaszám: ……………...…………………………………………….. 

Kérelmező családi körülményei: □ egyedül élő,             □ nem egyedül élő 

                                                 
1 Nem magyar állampolgárság estén. 
2 A megfelelő rész aláhúzandó. 
3 A megfelelő rész aláhúzandó. 
4 Lakcímkártyán szereplő. 
5 Lakcímkártyán szereplő. 
6 A megfelelő rész aláhúzandó. 
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Közgyógyellátásban részesülök:      □      igen                    □     nem 
 
Kérelmező telefonszáma7: ……………………………………………………  
E-mail címe8:………………………………………………………………….. 

A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban9 élők adatai: 

Név 
Születési hely, 

idő 
Anyja neve 

Rokoni 
fok 

Társadalom-
biztosítási 

Azonosító Jel 

1.     

2.     

3.     

4.     

 
Jövedelmi adatok 

A jövedelmek típusai 
Kérelmező 
jövedelme 

A kérelmezővel közös 
háztartásban élő 
házastárs/élettárs 

jövedelme 

A kérelmező családjában élő egyéb 
személyek jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz 

      

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból származó 
jövedelem 

      

3. Rendszeres pénzbeli ellátás 
(FHT, RSZS, ápolási díj) 

      

4. Ingatlan, ingó 
vagyontárgyak értékesítéséből, 
vagyoni értékű jog 
átruházásából származó 
jövedelem 

      

5. Nyugellátás, baleseti 
nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

      

6. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások 
(GYES,GYES,GYET, családi 
pótlék, gyermektartásdíj, stb.) 

      

7. A munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátás 

      

8.Föld bérbeadásából 
származó jövedelem 

      

9. Egyéb (pl. ösztöndíj)       

10. Összes jövedelem:       

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

 

                                                 
7 Nem kötelező megadni. 
8Nem kötelező megadni. 
9 háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. 
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Kérelmező nyilatkozata 
 
 
Kijelentem, hogy 

 a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervétől 
nem részesülök közgyógyellátásban, nem rendelkezem közgyógy igazolvánnyal 

 büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

 tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal 
megemelt összegben visszakövetelheti. 

 Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7a) bekezdése 
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV és az OEP hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező igazgatósága útján – ellenőrizheti. 
 

Aszód ……………..év……………….hónap………nap. 
 
 
 
………………………………….                 ….………………………………….. 
             kérelmező aláírása            kérelmező házastársának/élettársának aláírása                          
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(Háziorvos tölti ki!) 
 

IGAZOLÁS  
A BIZTOSÍTOTT – KRÓNIKUS BETEGSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ- 

HAVI RECEPTKÖTELES GYÓGYSZERKÖLTSÉGÉRŐL 
(A háziorvos aláírása és bélyegzőlenyomata nélkül nem fogadható el!) 

 
Kérelmező neve:.................................................................................................................................... 

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

Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap. 

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jel:…………………………………… 

Közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal rendelkezik-e:       □    igen                    □   nem 

Kérelmező akut megbetegedés kezeléséhez szükséges gyógyszerei 

Gyógyszer neve      A Biztosított által fizetendő térítési díj  

………………………..       ………………  

………………………..       ………………  

………………………..      ………………  

………………………..       ………………  

………………………..       ………………  

………………………..       ………………  

………………………..       ………………  

………………………..       ………………  

………………………..      ………………  

………………………..       ………………  

………………………..      ………………  

………………………..      ………………  

 
Összesen:_________________-Ft  

 
Aszód………………év ……………..hónap ………nap.  
 
 

………………………………….  
Háziorvos aláírása, pecsétszáma 

P.H. 
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A kérelem kötelező mellékletei- kérem, jelölje be, amit kérelméhez csatolt 
 
 □ hitelt érdemlő jövedelemigazolások 
A rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem igazolása: 
□ a Magyar Államkincstár, az állami foglalkoztatási szerv, az önkormányzat, a kormányhivatal, által 
folyósított ellátásoknál postaszelvény/bankszámlakivonat, 
□ kereső tevékenységből származó, illetve egyéb rendszeres jövedelmeknél a munkáltató által 
kiállított hiteles jövedelemigazolás  
□ nyugdíj igazolására a NYUFIG által kiadott bármely, a nyugdíjas törzsszámot tartalmazó 
hivatalos dokumentum (Zöld nyugdíj összesítő) 
□ Vállalkozásból származó jövedelem esetén a könyvelő által kiállított dokumentum nyújtható be (a 
kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelem havi bontásban). 
□ Nem rendszeres jövedelemről nyilatkozat 
□ 16. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás 
munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról 
□  egyetemi, főiskolai hallgató esetén az oktatási intézmény igazolása az ösztöndíj összegéről 
 
□  egyedülálló, különélő szülő esetén: 
□ a gyermek elhelyezésére, ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági, illetve 
gyámhatósági döntés; a gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági határozat; a gyermek 
elhelyezésére és a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó gyámhivatali jegyzőkönyv, 
□ a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkező vagy az egyezséget jóváhagyó bírósági ítélet, 
vagy végzés másolata, ennek hiányában a szülők közös nyilatkozata, valamint a 
□ gyermektartásdíj utolsó havi összegének igazolása (bankszámlakivonat, postaszelvény). 
□ Ha tartásdíjat nem kap: a tartásdíj megállapítása iránti bírósági kereset másolata, vagy a tartásdíj 
bírói úton történő végrehajtása iránti kérelem igazolása, vagy az állam általi megelőlegezését 
kezdeményező iratok másolata. 
 
□  munkanélküli esetében: 
□ Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy jövedelemmel nem rendelkezik, a 
kérelemhez mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy 
szerepel az álláskeresők nyilvántartásában.  
□ Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy családjában nagykorú jövedelem nélküli 
személy él, mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy 
szerepel az álláskeresők nyilvántartásában. 
 
□  egyéb: 
□  rendszeres gyógyszerszükségletről háziorvos nyilatkozata 
□  rendszeres gyógyszerszükséglet patika által beárazva 
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KÉRELEM 

LÉTFENNTARTÁSI  TÁMOGATÁS  
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 

 
Tájékoztatás:  A személyes és különleges adatai az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6. cikk 1. 
bekezdés a) pontja szerint önkéntes hozzájárulás alapján kerülnek kezelésre, figyelemmel a Szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseire is. 60 

 

 
Kérelmező neve:.................................................................................................................................... 

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

Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap. 

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): …………………………… 

Állampolgársága: magyar,   egyéb:……………………………………. 

A kérelmező idegenrendészeti státusza1: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU kék kártyával 

rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.  

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________ 

Családi állapota3: hajadon/nőtlen;  házas és házastársával együtt él; házas és házastársától külön 

él; elvált;  özvegy; élettárssal él;  egyedül él. 

Lakóhely4:…………………………………………………………………………………………….  

Tartózkodási hely5:………………………………………………………………………………….. 

Életvitelszerűen a………….……………………………………………………………..címen élek. 

Kérelmező telefonszáma6: …………………………… E-mail címe7:.......................................... 

 

A támogatás folyósítását  

házipénztárból (kivételesen indokolt esetben engedélyezhető csak!) 

postai úton 

                                                 
1  Nem magyar állampolgárság estén. 
2  A megfelelő rész aláhúzandó. 
3  A megfelelő rész aláhúzandó. 
4  Lakcímkártyán szereplő. 
5  Lakcímkártyán szereplő. 
6    Nem kötelező megadni. 
7    Nem  kötelező megadni. 



5. melléklet a 10/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 
 

2 
 

folyószámlára   

 Folyószámlát vezető pénzintézet neve: ……………………………………….. 

 Számlaszáma: ……………………………………………………………………. 

kéri. 

 

Kérelem indoka ( kizárólag ezek valamelyikénél állapítható meg- a megfelelő rész aláhúzandó) 
 
a) tartós betegség, baleset vagy rokkantság miatt családjában 
aa) jelentős jövedelem kiesése, 
ab) jelentős kiadás növekedése  következett be, 
ac) tartós betegség, baleset vagy rokkantság miatt jövedelem nélküli vagy 
b) sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett, és ezzel összefüggésben  létfenntartása 

veszélybe került, vagy 
c) nyugdíj vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint folyósított ellátás kifizetése a jogosultság 
megállapításának elhúzódása miatt késik, vagy 

d) rendkívüli élethelyzete miatt legfeljebb két havi közüzemi díjhátraléka, lakbérhátraléka halmozódott fel, 
melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni, kivételesen, így különösen ha a hátralék összege (többféle hátralék 
esetén a hátralékok együttes összege) meghaladja az ötvenezer forintot, de nem haladja meg a kétszázezer 
forintot, és a meghatározott hátralékok valamelyikénél fennálló tartozása legalább négyhavi, illetve a közüzemi 
díjhátraléka miatt a szolgáltatást kikapcsolták, vagy 

  e) büntetés-végrehajtási intézetből szabadul, ha szabaduláskori keresménye  a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegét nem éri el, vagy 

            f) hajléktalan, vagy 
     g) kritikus élethelyzetben lévő jövedelem nélküli. 
 

A kérelem indokolása:  
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A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban8 élők adatai: 

Név 
Születési hely, 

idő 
Anyja neve 

Rokoni 
fok 

Társadalom-
biztosítási 

Azonosító Jel

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
 
Jövedelmi adatok 

A jövedelmek 
típusai 

Kérelmez
ő 

jövedelm
e 

A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 
házastárs/élettárs 

jövedelme 

A kérelmező háztartásában élő 
egyéb személyek jövedelme 

Összesen

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz 

      

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból származó 
jövedelem 

      

3. Rendszeres pénzbeli ellátás 
(FHT,RSZS, ápolási díj) 

      

4. Ingatlan, ingó 
vagyontárgyak értékesítéséből, 
vagyoni értékű jog 
átruházásából származó 
jövedelem 

      

5. Nyugellátás, baleseti 
nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

      

6. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások 
(GYES,GYES,GYET, családi 
pótlék, gyermektartásdíj, stb.) 

      

7. A munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátás 

      

8.Föld bérbeadásából 
származó jövedelem 

      

9. Egyéb (pl. ösztöndíj)       

10. Összes jövedelem:       

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

 
 

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



5. melléklet a 10/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 
 

4 
 

 
A család kiadásai: 
 
Lakásfenntartási kiadások 
  
Költségtípus Elmúlt havi kiadás összege Ft/hó 
albérlet díja   
villanyáram díja   
gázdíj   
víz-, csatornadíj   
szemétszállítás díja   
egyéb:   
telefon   
internet   
gépkocsi után fizetendő kötelező 
felelősségbiztosítás   
lakásbiztosítás   
életbiztosítás   
önkéntes nyugdíjpénztár   
egyéb:   
Hiteltörlesztés 
  
a hitel célja (pl. lakáshitel, személyi hitel stb.):    
Egyéb rendszeres kiadások 
  
tandíj   
gyermek intézményi étkezési díja   
gyógyszerköltség   
egyéb:   
Havi kiadások összesen:   
     

Adójellegű befizetések éves összege 
  

(Kérjük aláhúzni, ha az elmúlt hónapban fizette be!)   

kommunális adó   

gépkocsi után fizetendő súlyadó   

ingatlanadó   

egyéb:   

Összes adójellegű befizetés:   
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Egyéb nyilatkozatok: 

 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után a bíróság 
által megállapított/másik szülővel való megegyezés alapján ………………………….. havi 
összegben tartásdíjat kapok9.  

 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után tartásdíjat 
nem kapok és a tartásdíj végrehajtása ügyében az alábbi intézkedéseket tettem:  

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

 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nem velem élő kiskorú gyermekem(im) 
után a bíróság által megállapított ……………………….... havi összegű tartásdíjat fizetem/nem 
fizetem10.  

 Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7a) bekezdése 
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV és az OEP hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.  

 Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához.  

 Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

 Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt 
összegben visszakövetelheti. 

 Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében 
helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok/nem mondok le11.  

 
Aszód, ......................... év................................... hó…............ nap 
 

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

kérelmező aláírása kérelmező házastársa/élettársa aláírása 
 
 
 

…………………………………………………………………………………. 
a lakásban lakó nagykorú személyek aláírása 

                                                 
9  Az erről szóló bizonylat bemutatásával. 
10  A megfelelő rész aláhúzandó és az erről szóló bizonylat bemutatásával. 
11  A megfelelő rész aláhúzandó. 
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A kérelem kötelező mellékletei- kérem, jelölje be, amit kérelméhez csatolt 
 
 
 □ hitelt érdemlő jövedelemigazolások 
A rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem igazolása: 
□ a Magyar Államkincstár, az állami foglalkoztatási szerv, az önkormányzat, a kormányhivatal, által 
folyósított ellátásoknál postaszelvény/bankszámlakivonat, 
□ kereső tevékenységből származó, illetve egyéb rendszeres jövedelmeknél a munkáltató által kiállított 
hiteles jövedelemigazolás  
□ nyugdíj igazolására a NYUFIG által kiadott bármely, a nyugdíjas törzsszámot tartalmazó hivatalos 
dokumentum (Zöld nyugdíj összesítő) 
□ Vállalkozásból származó jövedelem esetén a könyvelő által kiállított dokumentum nyújtható be (a 
kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelem havi bontásban). 
□ Nem rendszeres jövedelemről nyilatkozat 
□ 16. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje 
szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról 
□  egyetemi, főiskolai hallgató esetén az oktatási intézmény igazolása az ösztöndíj összegéről 
 
□  egyedülálló, különélő szülő esetén: 
□ a gyermek elhelyezésére, ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági, illetve gyámhatósági 
döntés; a gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági határozat; a gyermek elhelyezésére és a szülői 
felügyelet gyakorlására vonatkozó gyámhivatali jegyzőkönyv, 
□ a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkező vagy az egyezséget jóváhagyó bírósági ítélet, vagy 
végzés másolata, ennek hiányában a szülők közös nyilatkozata, valamint a 
□ gyermektartásdíj utolsó havi összegének igazolása (bankszámlakivonat, postaszelvény). 
□ Ha tartásdíjat nem kap: a tartásdíj megállapítása iránti bírósági kereset másolata, vagy a tartásdíj bírói 
úton történő végrehajtása iránti kérelem igazolása, vagy az állam általi megelőlegezését kezdeményező 
iratok másolata. 
 
□  munkanélküli esetében: 
□ Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy jövedelemmel nem rendelkezik, a kérelemhez 
mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy szerepel az 
álláskeresők nyilvántartásában.  
□ Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy családjában nagykorú jövedelem nélküli személy 
él, mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy szerepel az 
álláskeresők nyilvántartásában. 
 
□ indoklásban megjelölt ok alátámasztása 
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KÉRELEM  KRÍZISTÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 
(Benyújtható: válsághelyzetben lévő várandós anya, 

 nevelésbe vett gyermekkel való kapcsolattartás, elemi kár esetén) 
 

Tájékoztatás:  A személyes és különleges adatai az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6. 
cikk 1. bekezdés a) pontja szerint önkéntes hozzájárulás alapján kerülnek kezelésre, figyelemmel a Szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseire is.  

 
Kérelmező neve:.................................................................................................................................... 

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

Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap. 

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): …………………………… 

Állampolgársága: magyar,   egyéb:……………………………………. 

A kérelmező idegenrendészeti státusza1: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU 

kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.  

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________ 

Családi állapota3: hajadon/nőtlen;  házas és házastársával együtt él; házas és 

házastársától külön él; elvált;  özvegy; élettárssal él;  egyedül él. 

Lakóhely4:…………………………………………………………………………………………….  

Tartózkodási hely5:………………………………………………………………………………….. 

Életvitelszerűen a………….……………………………………………………………..címen élek. 

Kérelmező telefonszáma6: …………………………… E-mail címe7:........................................... 

 

Kérelem indoka ( kizárólag ezek valamelyikénél állapítható meg! ) 

 
Krízistámogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak az Aszódon 

lakcímmel rendelkező személynek, akinek esetében az alábbi feltételek legalább egyike fennáll és 
családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át, egyedülálló esetében 250 %-át 
                                                 
1 Nem magyar állampolgárság estén. 
2 A megfelelő rész aláhúzandó. 
3 A megfelelő rész aláhúzandó. 
4 Lakcímkártyán szereplő. 
5 Lakcímkártyán szereplő. 
6 Nem kötelező megadni. 
7Nem kötelező megadni. 
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a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának 

előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek 
családba való visszakerülésének elősegítése érdekében, vagy 

b) akinek az Aszód  közigazgatási területén lévő ingatlanát elemi kár éri, ha a kérelmező a 
kiadásai ellensúlyozására más szervtől kárbiztosítás alapján nem jogosult biztosítási összegre és az 
érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik 

ba) magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója, 
bb) önkormányzati lakás bérlője, lakáshasználati szerződéssel rendelkező használója, 
bc) önkormányzati vagy osztatlan közös tulajdonban lévő, szolgálati lakás használója. 
c) különös méltánylást érdemlő helyzetben, ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget 

indokolják, hivatalból, jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható a krízis támogatás. 
 

A kérelem rövid indokolása:  
 

 

 

 

 
 
 
 
A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban8 élők adatai: 

Név 
Születési hely, 

idő 
Anyja neve 

Rokoni 
fok 

Társadalom-
biztosítási 

Azonosító Jel

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 
 
 
 
 
 
 
 

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



6. melléklet a 10/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez 

3 
 

 
 
 
Jövedelmi adatok 
 

A jövedelmek 
típusai 

Kérelmez
ő 

jövedelm
e 

A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 
házastárs/élettárs 

jövedelme 

A kérelmező háztartásában élő 
egyéb személyek jövedelme 

Összesen

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz 

      

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból származó 
jövedelem 

      

3. Rendszeres pénzbeli ellátás 
(FHT,RSZS, ápolási díj) 

      

4. Ingatlan, ingó 
vagyontárgyak értékesítéséből, 
vagyoni értékű jog 
átruházásából származó 
jövedelem 

      

5. Nyugellátás, baleseti 
nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

      

6. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások 
(GYES,GYES,GYET, családi 
pótlék, gyermektartásdíj, stb.) 

      

7. A munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátás 

      

8.Föld bérbeadásából 
származó jövedelem 

      

9. Egyéb (pl. ösztöndíj)       

10. Összes jövedelem:       

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

A támogatás folyósítását 1  

 
házipénztárból (kivételesen indokolt esetben engedélyezhető csak!) 
 
postai úton 
 
folyószámlára  kéri 
 Folyószámlát vezető pénzintézet neve………………………………………………………. 
 Számlaszáma:…………………………………………………………………………………. 
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Egyéb nyilatkozatok: 

 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után a 
bíróság által megállapított/másik szülővel való megegyezés alapján 
………………………….. havi összegben tartásdíjat kapok9.  

 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után 
tartásdíjat nem kapok és a tartásdíj végrehajtása ügyében az alábbi intézkedéseket tettem:  

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

 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nem velem élő kiskorú 
gyermekem(im) után a bíróság által megállapított ……………………….... havi összegű 
tartásdíjat fizetem/nem fizetem10.  

 Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7a) bekezdése 
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV és az OEP hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.  

 Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához.  

 Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

 Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal 
megemelt összegben visszakövetelheti. 

 Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes 
egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok/nem mondok le11.  

 

Aszód, ......................... év................................... hó…............ nap 

 

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

kérelmező aláírása kérelmező házastársa/élettársa aláírása 

 

…………………………………………………………………………………. 

a lakásban lakó nagykorú személyek aláírása 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 
9 Az erről szóló bizonylat bemutatásával. 
10 A megfelelő rész aláhúzandó és az erről szóló bizonylat bemutatásával. 
11 A megfelelő rész aláhúzandó. 
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A kérelem kötelező mellékletei- kérem, jelölje be, amit kérelméhez csatolt 
 
□ hitelt érdemlő jövedelemigazolások 
A rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem igazolása: 
□ a Magyar Államkincstár, az állami foglalkoztatási szerv, az önkormányzat, a kormányhivatal, által 
folyósított ellátásoknál postaszelvény/bankszámlakivonat, 
□ kereső tevékenységből származó, illetve egyéb rendszeres jövedelmeknél a munkáltató által 
kiállított hiteles jövedelemigazolás  
□ nyugdíj igazolására a NYUFIG által kiadott bármely, a nyugdíjas törzsszámot tartalmazó 
hivatalos dokumentum (Zöld nyugdíj összesítő) 
□ Vállalkozásból származó jövedelem esetén a könyvelő által kiállított dokumentum nyújtható be (a 
kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelem havi bontásban). 
□ Nem rendszeres jövedelemről nyilatkozat 
□ 16. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás 
munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról 
□  egyetemi, főiskolai hallgató esetén az oktatási intézmény igazolása az ösztöndíj összegéről 
 
□  egyedülálló, különélő szülő esetén: 
□ a gyermek elhelyezésére, ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági, illetve 
gyámhatósági döntés; a gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági határozat; a gyermek 
elhelyezésére és a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó gyámhivatali jegyzőkönyv, 
□ a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkező vagy az egyezséget jóváhagyó bírósági ítélet, 
vagy végzés másolata, ennek hiányában a szülők közös nyilatkozata, valamint a 
□ gyermektartásdíj utolsó havi összegének igazolása (bankszámlakivonat, postaszelvény). 
□ Ha tartásdíjat nem kap: a tartásdíj megállapítása iránti bírósági kereset másolata, vagy a tartásdíj 
bírói úton történő végrehajtása iránti kérelem igazolása, vagy az állam általi megelőlegezését 
kezdeményező iratok másolata. 
 
□  munkanélküli esetében: 
□ Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy jövedelemmel nem rendelkezik, a 
kérelemhez mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy 
szerepel az álláskeresők nyilvántartásában. □ Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy 
családjában nagykorú jövedelem nélküli személy él, mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv 
által kiadott dokumentumot arról, hogy szerepel az álláskeresők nyilvántartásában. 
 
A kérelem indoklásában megjelölt ok alátámasztására szolgáló irat. 
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KÉRELEM 
GYÓGYSZERUTALVÁNY 

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ 
ÁPOLÁSI GONDOZÁSI TÁMOGATÁS 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 
 

 (Ápolási-gondozási támogatást kivéve közgyógyellátásban, rendszeres gyógyszertámogatásban részesülők számára 
nem állapítható meg! 

Kizárólag Aszód városában legalább 1 éve lakóhellyel rendelkező személy részére.) 
 

Tájékoztatás:  A személyes és különleges adatai az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6. 
cikk 1. bekezdés a) pontja szerint önkéntes hozzájárulás alapján kerülnek kezelésre, figyelemmel a Szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseire is.  

 
 

Kérelmező neve:.................................................................................................................................... 

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

Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap. 

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jel :…………………………Adóazonosító jel:……………….. 

Állampolgársága: magyar,   egyéb:……………………………………. 

A kérelmező idegenrendészeti státusza1: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU 

kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.  

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________ 

Családi állapota3: hajadon/nőtlen;  házas és házastársával együtt él; házas és 

házastársától külön él; elvált;  özvegy; élettárssal él;  egyedül él. 

Lakóhely4:…………………………………………………………………………………………….  

Tartózkodási hely5:………………………………………………………………………………….. 

Életvitelszerűen a………….……………………………………………………………..címen élek. 

                                                 
1 Nem magyar állampolgárság estén. 
2 A megfelelő rész aláhúzandó. 
3 A megfelelő rész aláhúzandó. 
4 Lakcímkártyán szereplő. 
5 Lakcímkártyán szereplő. 
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Kérem 

o gyógyszerutalvány 

o pneumococcus védőoltásra vonatkozó gyógyszerutalvány (kihirdetett veszélyhelyzet, 

járványhelyzet esetén) 

o gyógyászati segédeszköz 

o ápolási-gondozási támogatás megállapítását 

 (jelölje x-el, egyszerre több is választható!) 

A megállapított támogatást   postai úton /  bankszámlára kérem folyósítani6.  

Bank:………………Számlaszám:………………………………………….. 

Kérelmező családi körülményei: □ egyedül élő,             □ nem egyedül élő 

Közgyógyellátásban részesülök:      □      igen                    □     nem 

Rendszeres gyógyszertámogatásban részesülök:      □      igen                    □     nem 
 

Ápolási díjat folyósít a Kormányhivatal:      □      igen                    □     nem 
 
Az ápolási-gondozási támogatást  igénylésének indoka: 

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

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

Kérelmező telefonszáma7: ………………………  
E-mail címe8:………………………………………………………………….. 

A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban9 élők adatai: 

Név 
Születési hely, 

idő 
Anyja neve 

Rokoni 
fok 

Társadalom-
biztosítási 

Azonosító Jel 

1.     

2.     

3.     

4.     

 
 
 
 
 
 

                                                 
6 A megfelelő rész aláhúzandó. 
7 Nem kötelező megadni. 
8Nem kötelező megadni. 
9 háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. 
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Jövedelmi adatok 

A jövedelmek 
típusai 

Kérelmez
ő 

jövedelm
e 

A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 
házastárs/élettárs 

jövedelme 

A kérelmező családjában élő 
egyéb személyek jövedelme 

Összesen

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz 

      

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból származó 
jövedelem 

      

3. Rendszeres pénzbeli ellátás 
(FHT, RSZS, ápolási díj) 

      

4. Ingatlan, ingó 
vagyontárgyak értékesítéséből, 
vagyoni értékű jog 
átruházásából származó 
jövedelem 

      

5. Nyugellátás, baleseti 
nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

      

6. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások 
(GYES,GYES,GYET, családi 
pótlék, gyermektartásdíj, stb.) 

      

7. A munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátás 

      

8.Föld bérbeadásából 
származó jövedelem 

      

9. Egyéb (pl. ösztöndíj)       

10. Összes jövedelem:       

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

Kérelmező nyilatkozata 
Kijelentem, hogy 

 a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervétől 
nem részesülök közgyógyellátásban, nem rendelkezem közgyógy igazolvánnyal 

 Aszód Város Önkormányzata nem állapított meg részemre rendszeres gyógyszertámogatást 
 büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek. 
 tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a 

jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal 
megemelt összegben visszakövetelheti. 

 Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7a) bekezdése 
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV és az OEP hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező igazgatósága útján – ellenőrizheti 

 
Aszód ……………..év……………….hónap………nap. 
 
………………………………….                 ….………………………………….. 
             kérelmező aláírása           kérelmező házastársának/élettársának aláírása 
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 (Háziorvos tölti ki!) 
 

IGAZOLÁS A  KÉRELMEZŐ RÉSZÉRE SZÜKSÉGES 
 AKUT MEGBETEGEDÉS KEZELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 

GYÓGYSZERKÖLTSÉGÉRŐL 
 (A háziorvos aláírása és bélyegzőlenyomata nélkül nem fogadható el!) 

 
Kérelmező neve:.................................................................................................................................... 

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

Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap. 

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jel:…………………………………… 

Közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal rendelkezik-e:       □    igen                    □   nem 

Kérelmező akut megbetegedés kezeléséhez szükséges gyógyszerei 

Gyógyszer neve      A Biztosított által fizetendő térítési díj  

………………………..       ………………  

………………………..       ………………  

………………………..      ………………  

………………………..       ………………  

………………………..       ………………  

………………………..       ………………  

………………………..       ………………  

………………………..       ………………  

………………………..      ………………  

………………………..       ………………  

………………………..      ………………  

………………………..      ………………  

………………………..       ………………  

Összesen:_________________-Ft  
 
Aszód………………év ……………..hónap ………nap.  
 
 

………………………………….  
Háziorvos aláírása, pecsétszáma 

 
………………………………… 

Gyógyszertár 
P.H. 
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(Háziorvos tölti ki!) 
 

IGAZOLÁS A  KÉRELMEZŐ RÉSZÉRE SZÜKSÉGES 
GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ JAVASLATRÓL 

 (A háziorvos aláírása és bélyegzőlenyomata nélkül nem fogadható el!) 
 
Kérelmező neve:.................................................................................................................................... 

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

Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap. 

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jel:…………………………………… 

Közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal rendelkezik-e:       □    igen                    □   nem 

 
 
Kérelmező kezeléséhez szükséges gyógyászati segédeszköz neve: 

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

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

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

 
 

A Biztosított által fizetendő térítési díj : 

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

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

 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Aszód………………év ……………..hónap ………nap.  
 
 

………………………………….  
Háziorvos aláírása, pecsétszáma 

P.H. 
 
 
   …………………………………… 
              gyógyszertár igazolása  
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(Háziorvos, szakorvos tölti ki!) 
 

IGAZOLÁS  
ÁPOLÁSI-GONDOZÁSI ELLÁTÁS SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL 

 (A háziorvos aláírása és bélyegzőlenyomata nélkül nem fogadható el!) 
 
 
 
 
Kérelmező neve:.................................................................................................................................... 

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

Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap. 

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jel:…………………………………… 

 
 
 
 
Kérelmező egészségi állapotának megromlása, fizikai-, szellemi vagy érzelmi fogyatékossága, 
vagy érzékszervi károsodása miatt a mindennapi életvitel során végzett tevékenységekben 
(különösen öltözés, vetkőzés, személyi higiéniához tartozó tevékenységek, ételkészítés, illemhely 
használata, gyógyszerek bevétele) segítségre, gondozásra szorul. 
 
 
 
 

Aszód………………év ……………..hónap ………nap.  
 
 
 

………………………………….  
Háziorvos aláírása, pecsétszáma 

P.H. 
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   A kérelem kötelező mellékletei- kérem, jelölje be, amit kérelméhez csatolt 
 
 □ hitelt érdemlő jövedelemigazolások 
A rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem igazolása: 
□ a Magyar Államkincstár, az állami foglalkoztatási szerv, az önkormányzat, a kormányhivatal, által 
folyósított ellátásoknál postaszelvény/bankszámlakivonat, 
□ kereső tevékenységből származó, illetve egyéb rendszeres jövedelmeknél a munkáltató által 
kiállított hiteles jövedelemigazolás  
□ nyugdíj igazolására a NYUFIG által kiadott bármely, a nyugdíjas törzsszámot tartalmazó 
hivatalos dokumentum (Zöld nyugdíj összesítő) 
□ Vállalkozásból származó jövedelem esetén a könyvelő által kiállított dokumentum nyújtható be (a 
kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelem havi bontásban). 
□ Nem rendszeres jövedelemről nyilatkozat 
□ 16. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás 
munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról 
□  egyetemi, főiskolai hallgató esetén az oktatási intézmény igazolása az ösztöndíj összegéről 
 
□  egyedülálló, különélő szülő esetén: 
□ a gyermek elhelyezésére, ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági, illetve 
gyámhatósági döntés; a gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági határozat; a gyermek 
elhelyezésére és a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó gyámhivatali jegyzőkönyv, 
□ a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkező vagy az egyezséget jóváhagyó bírósági ítélet, 
vagy végzés másolata, ennek hiányában a szülők közös nyilatkozata, valamint a 
□ gyermektartásdíj utolsó havi összegének igazolása (bankszámlakivonat, postaszelvény). 
□ Ha tartásdíjat nem kap: a tartásdíj megállapítása iránti bírósági kereset másolata, vagy a tartásdíj 
bírói úton történő végrehajtása iránti kérelem igazolása, vagy az állam általi megelőlegezését 
kezdeményező iratok másolata. 
 
□  munkanélküli esetében: 
□ Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy jövedelemmel nem rendelkezik, a 
kérelemhez mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy 
szerepel az álláskeresők nyilvántartásában.  
□ Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy családjában nagykorú jövedelem nélküli 
személy él, mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy 
szerepel az álláskeresők nyilvántartásában. 
 
□ indoklásban megjelölt ok alátámasztása 
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KÉRELEM 
MUNKÁBA ÁLLÁSHOZ KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSRA 

 
Tájékoztatás:  A személyes és különleges adatai az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6. 
cikk 1. bekezdés a) pontja szerint önkéntes hozzájárulás alapján kerülnek kezelésre, figyelemmel a Szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseire is.  
 

Az igénylő adatai: 

Kérelmező neve:.................................................................................................................................... 

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

Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap. 

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): ……………………………… 

Állampolgársága: magyar,   egyéb:……………………………. 

A kérelmező idegenrendészeti státusza1: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU 

kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.  

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________ 

Családi állapota3: hajadon/nőtlen;  házas és házastársával együtt él; házas és 

házastársától külön él; elvált;  özvegy; élettárssal él;  egyedül él. 

Lakóhely4:…………………………………………………………………………………………….  

Tartózkodási hely5:………………………………………………………………………………….. 

Életvitelszerűen a………….……………………………………………………………..címen élek. 

Kérelmező telefonszáma6: …………………… E-mail címe7:......................................................... 

A munkába álláshoz a  közlekedési támogatást 

a)   állás interjúra való utazáshoz, 

b) a  munkahely és a lakóhely közötti naponta - tömegközlekedési eszközzel - történő oda- és 
                                                 
1 Nem magyar állampolgárság estén. 
2 A megfelelő rész aláhúzandó. 
3 A megfelelő rész aláhúzandó. 
4 Lakcímkártyán szereplő. 
5 Lakcímkártyán szereplő. 
6 Nem kötelező megadni. 
7Nem kötelező megadni. 
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visszautazáshoz az első hónapban, bérlet formájában  kérem. ( Megfelelő aláhúzandó!) 

Munkáltató neve, címe:……………………………………………………………………………….. 

Állásinterjú helye, ideje: ……………………………………………………………………………… 

Munkába állás helye, kezdete: …………………………………………...…………………………… 

A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban8 élők adatai: 

Név Születési hely, idő Anyja neve 
Rokoni 

fok 

Társadalom-
biztosítási 

Azonosító Jel 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

Jövedelmi adatok 

A jövedelmek típusai 
Kérelmező 
jövedelme 

A kérelmezővel közös 
háztartásban élő 
házastárs/élettárs 

jövedelme 

A kérelmező háztartásában élő egyéb 
személyek jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz 

      

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból származó 
jövedelem 

      

3. Rendszeres pénzbeli ellátás 
(FHT,RSZS, ápolási díj) 

      

4. Ingatlan, ingó 
vagyontárgyak értékesítéséből, 
vagyoni értékű jog 
átruházásából származó 
jövedelem 

      

5. Nyugellátás, baleseti 
nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

      

6. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások 
(GYES,GYES,GYET, családi 
pótlék, gyermektartásdíj, stb.) 

      

7. A munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátás 

      

8.Föld bérbeadásából 
származó jövedelem 

      

9. Egyéb (pl. ösztöndíj)       

10. Összes jövedelem:       

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

                                                 
8 háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. 
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Egyéb nyilatkozatok: 
Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után a bíróság által 
megállapított/másik szülővel való megegyezés alapján ………………………….. havi összegben 
tartásdíjat kapok.  
Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után tartásdíjat nem 
kapok és a tartásdíj végrehajtása ügyében az alábbi intézkedéseket tettem: 
……………………………………………………………………………………………………… 
Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nem velem élő kiskorú gyermekem(im) 
után a bíróság által megállapított ……………………….... havi összegű tartásdíjat fizetem/nem 
fizetem9.  
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról 
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7a) bekezdése alapján a szociális 
hatáskört gyakorló szerv – a NAV és az OEP hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága 
útján - ellenőrizheti.  
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához.  
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt 
összegben visszakövetelheti. 
Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt 
adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok/nem mondok le.  
 
Aszód, ......................... év................................... hó…............ nap 
 
….........................................................................  ……………............................................................. 
               kérelmező aláírása                kérelmező házastársa/élettársa aláírása 
                                                 
9 A megfelelő rész aláhúzandó és az erről szóló bizonylat bemutatásával. 

MUNKÁLTATÓ  IGAZOLÁSA 

Munkavállaló  neve……………………………….………………… 

Születési helye, ideje: ……………………………………… TAJ szám: ………-…….…- 

Lakcíme: ………………………………………………………………………………… 

Anyja neve: ……………………………………………………………  

Munkáltató neve, címe: ………………………………………………………………………… 

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

Nevezett…………………………….…től/-n felvételt nyert, munkaszerződést kötött/ 

állásinterjún megjelent. ( megfelelő aláhúzandó)    

Kelt,……………………………….. .……………………………… 

P. H. munkáltató 
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A kérelem kötelező mellékletei- kérem, jelölje be, amit kérelméhez csatolt 
 
 □ hitelt érdemlő jövedelemigazolások 
A rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem igazolása: 
□ a Magyar Államkincstár, az állami foglalkoztatási szerv, az önkormányzat, a kormányhivatal, által 
folyósított ellátásoknál postaszelvény/bankszámlakivonat, 
□ kereső tevékenységből származó, illetve egyéb rendszeres jövedelmeknél a munkáltató által 
kiállított hiteles jövedelemigazolás  
□ nyugdíj igazolására a NYUFIG által kiadott bármely, a nyugdíjas törzsszámot tartalmazó 
hivatalos dokumentum (Zöld nyugdíj összesítő) 
□ Vállalkozásból származó jövedelem esetén a könyvelő által kiállított dokumentum nyújtható be (a 
kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelem havi bontásban). 
□ Nem rendszeres jövedelemről nyilatkozat 
□ 16. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás 
munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról 
□  egyetemi, főiskolai hallgató esetén az oktatási intézmény igazolása az ösztöndíj összegéről 
 
□  egyedülálló, különélő szülő esetén: 
□ a gyermek elhelyezésére, ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági, illetve 
gyámhatósági döntés; a gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági határozat; a gyermek 
elhelyezésére és a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó gyámhivatali jegyzőkönyv, 
□ a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkező vagy az egyezséget jóváhagyó bírósági ítélet, 
vagy végzés másolata, ennek hiányában a szülők közös nyilatkozata, valamint a 
□ gyermektartásdíj utolsó havi összegének igazolása (bankszámlakivonat, postaszelvény). 
□ Ha tartásdíjat nem kap: a tartásdíj megállapítása iránti bírósági kereset másolata, vagy a tartásdíj 
bírói úton történő végrehajtása iránti kérelem igazolása, vagy az állam általi megelőlegezését 
kezdeményező iratok másolata. 
 
□  munkanélküli esetében: 
□ Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy jövedelemmel nem rendelkezik, a 
kérelemhez mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy 
szerepel az álláskeresők nyilvántartásában.  
□ Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy családjában nagykorú jövedelem nélküli 
személy él, mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy 
szerepel az álláskeresők nyilvántartásában. 
 
□ indoklásban megjelölt ok alátámasztása 
A munkába járást szolgáló bérlet költségeinek megtérítése iránt irányuló kérelem a munkaadó  
igazolásával és a munkaszerződés bemutatásával egyidejűleg nyújtható be. 
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KÉRELEM 
SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA JUTTATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 

Benyújtható évente 2 alkalommal:  minden év 01.01-től 02.28-ig és  09.01-től 12.31-ig 
 
Tájékoztatás:  A személyes és különleges adatai az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6. 
cikk 1. bekezdés a) pontja szerint önkéntes hozzájárulás alapján kerülnek kezelésre, figyelemmel a Szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseire is.  
 

Kérelmező neve:.................................................................................................................................... 

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

Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap. 

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): …………………………… 

Állampolgársága: magyar,   egyéb:……………………………………. 

A kérelmező idegenrendészeti státusza1: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU 

kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.  

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________ 

Családi állapota3: hajadon/nőtlen;  házas és házastársával együtt él; házas és 

házastársától külön él; elvált;  özvegy; élettárssal él;  egyedül él. 

Lakóhely4:…………………………………………………………………………………………….  

Tartózkodási hely5:………………………………………………………………………………….. 

Életvitelszerűen a………….……………………………………………………………..címen élek. 

Kérelmező telefonszáma6: …………………………… E-mail címe7:........................................... 

A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem indoka:  
 ..................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................  
 

                                                 
1  Nem magyar állampolgárság estén. 
2  A megfelelő rész aláhúzandó. 
3  A megfelelő rész aláhúzandó. 
4  Lakcímkártyán szereplő. 
5  Lakcímkártyán szereplő. 
6     Nem kötelező megadni. 

7     Nem kötelező megadni. 
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A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban8 élők adatai: 

Név Születési hely, idő Anyja neve 
Rokoni 

fok 

Társadalom-
biztosítási 

Azonosító Jel

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
Jövedelmi adatok 

A jövedelmek típusai 
Kérelmező 
jövedelme 

A kérelmezővel közös 
háztartásban élő 
házastárs/élettárs 

jövedelme 

A kérelmező háztartásában élő egyéb 
személyek jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz 

      

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból származó 
jövedelem 

      

3. Rendszeres pénzbeli ellátás 
(FHT,RSZS, ápolási díj) 

      

4. Ingatlan, ingó 
vagyontárgyak értékesítéséből, 
vagyoni értékű jog 
átruházásából származó 
jövedelem 

      

5. Nyugellátás, baleseti 
nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

      

6. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások 
(GYES,GYES,GYET, családi 
pótlék, gyermektartásdíj, stb.) 

      

7. A munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátás 

      

8.Föld bérbeadásából 
származó jövedelem 

      

9. Egyéb (pl. ösztöndíj)       

10. Összes jövedelem:       

 

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

 
                                                 
8  háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
személyek közössége. 
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Egyéb nyilatkozatok: 
 
A lakásban tartózkodás jogcíme9: tulajdonos, önkormányzati lakás bérlője, albérlő, haszonélvező, 
családtag, egyéb:…………………………………………………………………………………… 
A lakás alapterülete…………………………,szobaszáma………………………………………….. 
A lakás havi fenntartási költsége:………………………………………………………………….… 
Egyéb rendszeres kiadások összege10:……………………………………………………………….. 
A háztartásomból más személy szociális célú tűzifa támogatást nem igényelt. 
A lakásom fával fűthető, és rendelkezem fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel. 
A háztartásomban élő személyek egyikének sincs birtokában 2 m3-nél több tűzifa. 
Krónikus betegségben szenvedek, illetve tartós beteg vagyok. (a megfelelő rész aláhúzandó) 
Háztartásomban …… (fő) gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket tartok el. 
Háztartásomban …… (fő) gyermekvédelmi kedvezményre NEM jogosult gyermeket tartok el. 
Aktív korúak ellátásában — időskorúak ellátásában  — lakásfenntartási támogatásban részesülök.  
(a megfelelő rész aláhúzandó) 
Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után a bíróság által 
megállapított/másik szülővel való megegyezés alapján ………………………….. havi összegben 
tartásdíjat kapok11.  
Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után tartásdíjat nem 
kapok és a tartásdíj végrehajtása ügyében az alábbi intézkedéseket tettem:  

………………………………………………………………………………………………… 
Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nem velem élő kiskorú gyermekem(im) 
után a bíróság által megállapított ……………………….... havi összegű tartásdíjat fizetem/nem 
fizetem12.  
Életjáradéki, tartási és öröklési szerződéssel rendelkezem / nem rendelkezem13. 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben és a vagyonnyilatkozatban közölt jövedelmi adatok 
valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának 
(7a) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV és az OEP hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.  
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához.  
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt 
összegben visszakövetelheti. 
 
 
 

                                                 
9  A megfelelő rész aláhúzandó. 
10  pl .albérleti díj, hiteltörlesztések, biztosítás, oktatással kapcsolatos kiadások 
11 Az erről szóló bizonylat bemutatásával. 
12  A megfelelő rész aláhúzandó és az erről szóló bizonylat bemutatásával. 
13  A megfelelő rész aláhúzandó. 
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Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt 
adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok/nem mondok le14.  
 
 
Aszód, ......................... év................................... hó…............ nap 
 
 
….........................................................................  ……………............................................................. 

kérelmező aláírása kérelmező házastársa/élettársa aláírása 
 

………………………………………………………… 
a lakásban lakó nagykorú személyek aláírása 

 
A kérelem kötelező mellékletei- kérem, jelölje be, amit kérelméhez csatolt 
 □ hitelt érdemlő jövedelemigazolások 
A rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem igazolása: 
□ a Magyar Államkincstár, az állami foglalkoztatási szerv, az önkormányzat, a kormányhivatal, által 
folyósított ellátásoknál postaszelvény/bankszámlakivonat, 
□ kereső tevékenységből származó, illetve egyéb rendszeres jövedelmeknél a munkáltató által 
kiállított hiteles jövedelemigazolás  
□ nyugdíj igazolására a NYUFIG által kiadott bármely, a nyugdíjas törzsszámot tartalmazó 
hivatalos dokumentum (Zöld nyugdíj összesítő) 
□ Vállalkozásból származó jövedelem esetén a könyvelő által kiállított dokumentum nyújtható be (a 
kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelem havi bontásban). 
□ Nem rendszeres jövedelemről nyilatkozat 
□ 16. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás 
munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról 
□  egyetemi, főiskolai hallgató esetén az oktatási intézmény igazolása az ösztöndíj összegéről 
 
□  egyedülálló, különélő szülő esetén: 
□ a gyermek elhelyezésére, ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági, illetve 
gyámhatósági döntés; a gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági határozat; a gyermek 
elhelyezésére és a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó gyámhivatali jegyzőkönyv, 
□ a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkező vagy az egyezséget jóváhagyó bírósági ítélet, 
vagy végzés másolata, ennek hiányában a szülők közös nyilatkozata, valamint a 
□ gyermektartásdíj utolsó havi összegének igazolása (bankszámlakivonat, postaszelvény). 
□ Ha tartásdíjat nem kap: a tartásdíj megállapítása iránti bírósági kereset másolata, vagy a tartásdíj 
bírói úton történő végrehajtása iránti kérelem igazolása, vagy az állam általi megelőlegezését 
kezdeményező iratok másolata. 
 
□  munkanélküli esetében: 
□ Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy jövedelemmel nem rendelkezik, a 
kérelemhez mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy 
szerepel az álláskeresők nyilvántartásában.  
□ Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy családjában nagykorú jövedelem nélküli 
személy él, mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy 
szerepel az álláskeresők nyilvántartásában. 
                                                 
14  A megfelelő rész aláhúzandó. 
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KÉRELEM TEMETÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 
(A kérelmet a halálesetet követő vagy a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától 

számított 60 napon belül kell benyújtani.)  
 
 
Tájékoztatás:  A személyes és különleges adatai az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6. 
cikk 1. bekezdés a) pontja szerint önkéntes hozzájárulás alapján kerülnek kezelésre, figyelemmel a Szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseire is.  
 

Kérelmező neve:.................................................................................................................................... 

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

Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap. 

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): …………………………… 

Állampolgársága: magyar,   egyéb:……………………………………. 

A kérelmező idegenrendészeti státusza1: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU 

kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.  

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________ 

Családi állapota3: hajadon/nőtlen;  házas és házastársával együtt él; házas és 

házastársától külön él; elvált;  özvegy; élettárssal él;  egyedül él. 

Lakóhely4:…………………………………………………………………………………………….  

Tartózkodási hely5:………………………………………………………………………………….. 

Életvitelszerűen a………….……………………………………………………………..címen élek. 

Kérelmező telefonszáma6: …………………………… E-mail címe7:........................................... 

A megállapított támogatást   postai úton /  bankszámlára kérem folyósítani8.  

Bank: ………………………………. Számlaszám: …………………………………… 

 

                                                 
1  Nem magyar állampolgárság estén. 
2  A megfelelő rész aláhúzandó. 
3  A megfelelő rész aláhúzandó. 
4  Lakcímkártyán szereplő. 
5  Lakcímkártyán szereplő. 
6    Nem kötelező megadni.  
7     Nem kötelező megadni. 
8  A megfelelő rész aláhúzandó. 
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A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban9 élők adatai: 

Név 
Születési hely, 

idő 
Anyja neve 

Rokoni 
fok 

Társadalom-
biztosítási 

Azonosító Jel

1.     

2.     

3.     

4.     

 
Jövedelmi adatok 

A jövedelmek 
típusai 

Kérelmez
ő 

jövedelm
e 

A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 
házastárs/élettárs 

jövedelme 

A kérelmező háztartásában élő 
egyéb személyek jövedelme 

Összesen

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz 

      

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból származó 
jövedelem 

      

3. Rendszeres pénzbeli ellátás 
(FHT,RSZS, ápolási díj) 

      

4. Ingatlan, ingó 
vagyontárgyak értékesítéséből, 
vagyoni értékű jog 
átruházásából származó 
jövedelem 

      

5. Nyugellátás, baleseti 
nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

      

6. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások 
(GYES,GYES,GYET, családi 
pótlék, gyermektartásdíj, stb.) 

      

7. A munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátás 

      

8.Föld bérbeadásából 
származó jövedelem 

      

9. Egyéb (pl. ösztöndíj)       

10. Összes jövedelem:       

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

Elhunyt adatai: 
 
Név:………………………………………………………………………………………………… 
Cím:……………………………………………………………………………………………… 
Haláleset 
helye/ideje:………………………………………………………………………………………….     

                                                 
9  háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. 
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Rokonsági 
fok:……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Egyéb nyilatkozatok: 
 

 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után a 
bíróság által megállapított/másik szülővel való megegyezés alapján 
………………………….. havi összegben tartásdíjat kapok10.  

 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után 
tartásdíjat nem kapok és a tartásdíj végrehajtása ügyében az alábbi intézkedéseket tettem:  

………………………………………………………………………………………………… 
 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nem velem élő kiskorú 

gyermekem(im) után a bíróság által megállapított ……………………….... havi összegű 
tartásdíjat fizetem/nem fizetem11.  

 Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7a) bekezdése 
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV és az OEP hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.  

 Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához.  

 Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

 Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal 
megemelt összegben visszakövetelheti. 

 Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes 
egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok/nem mondok le12.  

 
 
Aszód, ......................... év................................... hó…............ nap 
 
 
….........................................................................  ……………............................................................. 

kérelmező aláírása                                    kérelmező házastársa/élettársa aláírása 
 
 

…………………………………………………………………………………. 
a lakásban lakó nagykorú személyek aláírása 

 

 

 

 

 
                                                 
10  Az erről szóló bizonylat bemutatásával. 
11  A megfelelő rész aláhúzandó és az erről szóló bizonylat bemutatásával. 
12  A megfelelő rész aláhúzandó. 
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 A család kiadásai: 

 
Lakásfenntartási kiadások 
  
Költségtípus Elmúlt havi kiadás összege Ft/hó 
albérlet díja   
villanyáram díja   
gázdíj   
víz-, csatornadíj   
szemétszállítás díja   
egyéb:   
telefon   
internet   
gépkocsi után fizetendő kötelező 
felelősségbiztosítás   
lakásbiztosítás   
életbiztosítás   
önkéntes nyugdíjpénztár   
egyéb:   
Hiteltörlesztés 
  
a hitel célja (pl. lakáshitel, személyi hitel stb.):    
Egyéb rendszeres kiadások 
  
tandíj   
gyermek intézményi étkezési díja   
gyógyszerköltség   
egyéb:   
Havi kiadások összesen:   
     

Adójellegű befizetések éves összege 
  

(Kérjük aláhúzni, ha az elmúlt hónapban fizette be!)   

kommunális adó   

gépkocsi után fizetendő súlyadó   

ingatlanadó   

egyéb:   

Összes adójellegű befizetés:   
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A kérelem kötelező mellékletei- kérem, jelölje be, amit kérelméhez csatolt 
 
□ hitelt érdemlő jövedelemigazolások 
A rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem igazolása: 
□ a Magyar Államkincstár, az állami foglalkoztatási szerv, az önkormányzat, a kormányhivatal, által 
folyósított ellátásoknál postaszelvény/bankszámlakivonat, 
□ kereső tevékenységből származó, illetve egyéb rendszeres jövedelmeknél a munkáltató által 
kiállított hiteles jövedelemigazolás  
□ nyugdíj igazolására a NYUFIG által kiadott bármely, a nyugdíjas törzsszámot tartalmazó 
hivatalos dokumentum (Zöld nyugdíj összesítő) 
□ Vállalkozásból származó jövedelem esetén a könyvelő által kiállított dokumentum nyújtható be (a 
kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelem havi bontásban). 
□ Nem rendszeres jövedelemről nyilatkozat 
□ 16. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás 
munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról 
□  egyetemi, főiskolai hallgató esetén az oktatási intézmény igazolása az ösztöndíj összegéről 
 
□  egyedülálló, különélő szülő esetén: 
□ a gyermek elhelyezésére, ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági, illetve 
gyámhatósági döntés; a gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági határozat; a gyermek 
elhelyezésére és a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó gyámhivatali jegyzőkönyv, 
□ a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkező vagy az egyezséget jóváhagyó bírósági ítélet, 
vagy végzés másolata, ennek hiányában a szülők közös nyilatkozata, valamint a 
□ gyermektartásdíj utolsó havi összegének igazolása (bankszámlakivonat, postaszelvény). 
□ Ha tartásdíjat nem kap: a tartásdíj megállapítása iránti bírósági kereset másolata, vagy a tartásdíj 
bírói úton történő végrehajtása iránti kérelem igazolása, vagy az állam általi megelőlegezését 
kezdeményező iratok másolata. 
 
□  munkanélküli esetében: 
□ Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy jövedelemmel nem rendelkezik, a 
kérelemhez mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy 
szerepel az álláskeresők nyilvántartásában.  
□ Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy családjában nagykorú jövedelem nélküli 
személy él, mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy 
szerepel az álláskeresők nyilvántartásában. 
 
□  egyéb: 
□ a kérelmező vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti 
példánya 
□  a halotti anyakönyvi kivonat 
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KÉRELEM  KÖZTEMETÉS  

ELRENDELÉSÉRE 
 

Tájékoztatás:  A személyes és különleges adatai az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6. 
cikk 1. bekezdés a) pontja szerint önkéntes hozzájárulás alapján kerülnek kezelésre, figyelemmel a Szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseire is.  
 
Kérelmező neve:.................................................................................................................................... 

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

Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap. 

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): …………………………… 

Állampolgársága: magyar,   egyéb:……………………………………. 

A kérelmező idegenrendészeti státusza1: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU 

kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.  

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________ 

Családi állapota3: hajadon/nőtlen;  házas és házastársával együtt él; házas és 

házastársától külön él; elvált;  özvegy; élettárssal él;  egyedül él. 

Lakóhely4:…………………………………………………………………………………………….  

Tartózkodási hely5:………………………………………………………………………………….. 

Életvitelszerűen a………….……………………………………………………………..címen élek. 

Kérelmező telefonszáma6: …………………………… E-mail címe7:........................................... 

Jogosult tartására köteles személy alapvető személyazonossági adatai: 

(ha a kérelmező kiskorú vagy gondnokolt abban az esetben kell a törvényes képviselőnek kitöltenie) 

Név……………………………………………………………………………………………… 

Anyja neve……………………………………………………………………………………… 

                                                 
1  Nem magyar állampolgárság estén. 
2  A megfelelő rész aláhúzandó. 
3  A megfelelő rész aláhúzandó. 
4  Lakcímkártyán szereplő. 
5  Lakcímkártyán szereplő. 
6     Nem kötelező megadni. 
7     Nem kötelező megadni. 



 
 

 11. melléklet a 10/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez 

2 
 

 

Születési helye, ideje:…………………………………………………………………………… 

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

hozzátartozó esetén rokoni kapcsolata:………………………………………………………..... 

 

AZ ELHUNYT ADATAI: 

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

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

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

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

TAJ száma:: ..................................Családi állapota:………………… Foglakozása:…………... 

Utolsó bejelentett lakóhelye:……………................……………………………………………. 

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

Halotti anyakönyvi kivonat száma:……………………………………Vallása:………………. 

 

A KÉRELEM RÖVID INDOKOLÁSA (A megfelelő indokolást kérjük aláhúzni!) 

……………………………………..helységben 20….év………………..hó…………. napján 

elhunyt 

………………………………………………….………………………….………………………..(n

év) 

 hozzátartozóm eltemettetéséről nem tudok gondoskodni, mivel a temetési költségek viselése a 

magam, illetve a családom megélhetését veszélyezteti; 

 az elhunytnak nincs vagy nem lelhető fel eltemettetésére köteles hozzátartozója, 

ezért kérem az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetését.  

Tudomásul veszem, hogy az önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg 

illetékes közjegyzőnél bejelenti! 
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A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban8 élők adatai: 

Név 
Születési hely, 

idő 
Anyja neve 

Rokoni 
fok 

Társadalom-
biztosítási 

Azonosító Jel

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

Jövedelmi adatok 

A jövedelmek típusai 
Kérelmező 
jövedelme 

A kérelmezővel közös 
háztartásban élő 
házastárs/élettárs 

jövedelme 

A kérelmező háztartásában élő egyéb 
személyek jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz 

      

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból származó 
jövedelem 

      

3. Rendszeres pénzbeli ellátás 
(FHT,RSZS, ápolási díj) 

      

4. Ingatlan, ingó 
vagyontárgyak értékesítéséből, 
vagyoni értékű jog 
átruházásából származó 
jövedelem 

      

5. Nyugellátás, baleseti 
nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

      

6. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások 
(GYES,GYES,GYET, családi 
pótlék, gyermektartásdíj, stb.) 

      

7. A munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátás 

      

8.Föld bérbeadásából 
származó jövedelem 

      

9. Egyéb (pl. ösztöndíj)       

10. Összes jövedelem:       

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

                                                 
8  háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. 
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Egyéb nyilatkozatok: 

 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után a 
bíróság által megállapított/másik szülővel való megegyezés alapján 
………………………….. havi összegben tartásdíjat kapok9.  

 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után 
tartásdíjat nem kapok és a tartásdíj végrehajtása ügyében az alábbi intézkedéseket tettem:  

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

 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nem velem élő kiskorú 
gyermekem(im) után a bíróság által megállapított ……………………….... havi összegű 
tartásdíjat fizetem/nem fizetem10.  

 Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7a) bekezdése 
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV és az OEP hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.  

 Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához.  

 Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

 Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal 
megemelt összegben visszakövetelheti. 

 Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes 
egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok/nem mondok le11.  

 
Aszód, ......................... év................................... hó…............ nap 
 
 
 
….........................................................................  ……………............................................................. 

kérelmező aláírása kérelmező házastársa/élettársa aláírása 
 

…………………………………………………………………………………. 
a lakásban lakó nagykorú személyek aláírása 

 
 
 

                                                            

                                                 
9     Az erről szóló bizonylat bemutatásával. 
10  A megfelelő rész aláhúzandó és az erről szóló bizonylat bemutatásával. 
11  A megfelelő rész aláhúzandó. 
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                                                       N Y I L A T K O Z A T O K 
A KÖZTEMETÉS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEMHEZ : 

 
 
Alulírott:................................................……………...............,,……………………………………
……..…………………………………………………………………………………….. szám alatti 
lakos, 
- a kérelemhez mellékelt tájékoztatóban foglaltak ismeretében - büntetőjogi felelősségem 
tudatában kijelentem, hogy a kérelmemben megjelölt adatok a valóságnak mindenben 
megfelelnek, egyben  az alábbi nyilatkozatokat teszem 
 
Hozzájárulok, néhai 
………………………………………………………………………………………………………. 
volt 
……………………………………………………………………………………………….. szám 
alatti lakos hamvasztással (bemosással) történő köztemetéséhez. 
 
Hozzájárulok, hogy személyi adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes adatbázisában 
rögzítsék és azokat a köztemetés megállapításával összefüggően más - az ügyben hatáskörrel 
rendelkező - igazgatási szervek, illetve a határozatban megjelölendő gazdálkodó szervezet 
tudomására hozzák. 
 
 
 
Aszód, 20…..  év ........…………........hó ………….. napján 
     
       
                                                               .................……………............. 
 
                                                      a kérelmező aláírása 
 
 

A SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZŐ TEMETÉSSEL KAPCSOLATOS FELJEGYZÉSEI: 
 
A temetés költsége:…………………………………………………………………………… 
A temetés időpontja:…………………………………………………………………………… 
A temetés helye:…………………………............parcella száma:…………………………… 
A temetés költségének megtérítésére:……………………………..……………önkormányzata  
kötelezhető. 
A hamvakról…………………………………………………….. (hozzátartozó) gondoskodik. 
 
 
 

………………………………………………… 
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T Á J É K O Z T A T Ó 
a köztemetés megállapítása iránti kérelem nyomtatványának kitöltéséhez 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt). 
48. §- a, alapján Aszód Város közigazgatási területén a polgármester önkormányzati  hatáskörben                       
– a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül - gondoskodik az elhunyt személy 
közköltségen történő eltemettetéséről, ha  
      a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy  
      b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.  
A köztemetés hamvasztásos bemosás formában történik, a hozzátartozó(k) írásbeli  
hozzájárulásával.  Amennyiben nincs, vagy nem lelhető fel hozzátartozó a köztemetés 
hagyományos koporsós formában történik. 

A köztemetés szolgáltatási csomagjától eltérő kegyeleti terméket, szolgáltatást a hozzátartozó 
nem kérhet!  
Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti önkormányzattal, illetve az eltemettetésre köteles 
személlyel szembeni, továbbá az esetleges hagyatékkal kapcsolatos igényeket kötelező 
érvényesíteni. 
A kérelemhez csatolni  szükséges: 

 halotti anyakönyvi kivonatot; 
 halottvizsgálati bizonyítvány IV. példányát;   
 az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy(ek) hozzájárulását a köztemetés 

jóváhagyásáról. 
 a kérelmező (és családja) jövedelemigazolását 
         

 
===================================================================                        
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A kérelem kötelező mellékletei- kérem, jelölje be, amit kérelméhez csatolt 
 
 □ hitelt érdemlő jövedelemigazolások 
A rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem igazolása: 
□ a Magyar Államkincstár, az állami foglalkoztatási szerv, az önkormányzat, a kormányhivatal, által 
folyósított ellátásoknál postaszelvény/bankszámlakivonat, 
□ kereső tevékenységből származó, illetve egyéb rendszeres jövedelmeknél a munkáltató által 
kiállított hiteles jövedelemigazolás  
□ nyugdíj igazolására a NYUFIG által kiadott bármely, a nyugdíjas törzsszámot tartalmazó 
hivatalos dokumentum (Zöld nyugdíj összesítő) 
□ Vállalkozásból származó jövedelem esetén a könyvelő által kiállított dokumentum nyújtható be (a 
kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelem havi bontásban). 
□ Nem rendszeres jövedelemről nyilatkozat 
□ 16. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás 
munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról 
□  egyetemi, főiskolai hallgató esetén az oktatási intézmény igazolása az ösztöndíj összegéről 
 
□  egyedülálló, különélő szülő esetén: 
□ a gyermek elhelyezésére, ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági, illetve 
gyámhatósági döntés; a gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági határozat; a gyermek 
elhelyezésére és a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó gyámhivatali jegyzőkönyv, 
□ a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkező vagy az egyezséget jóváhagyó bírósági ítélet, 
vagy végzés másolata, ennek hiányában a szülők közös nyilatkozata, valamint a 
□ gyermektartásdíj utolsó havi összegének igazolása (bankszámlakivonat, postaszelvény). 
□ Ha tartásdíjat nem kap: a tartásdíj megállapítása iránti bírósági kereset másolata, vagy a tartásdíj 
bírói úton történő végrehajtása iránti kérelem igazolása, vagy az állam általi megelőlegezését 
kezdeményező iratok másolata. 
 
□  munkanélküli esetében: 
□ Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy jövedelemmel nem rendelkezik, a 
kérelemhez mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy 
szerepel az álláskeresők nyilvántartásában.  
□ Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy családjában nagykorú jövedelem nélküli 
személy él, mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy 
szerepel az álláskeresők nyilvántartásában. 
 
□ indoklásban megjelölt ok alátámasztása 
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Tájékoztató  
a köztemetés igénybevételéhez 

 
A temetésről az köteles gondoskodni, aki azt szerződésben vállalta, akit arra az elhunyt 
végrendelete kötelez; végintézkedés hiányában az elhalálozás előtt vele együtt élő házastársa vagy 
élettársa; az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója. 
 
Ha a temetésre kötelezett személy nincs, vagy ismeretlen helyen tartózkodik; vagy 
kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési 
önkormányzat polgármestere – jogszabályban meghatározott határidőn belül – gondoskodik. 
 
Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti település önkormányzata a költségeket hagyatéki 
teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti. A hagyatéki eljárás lefolytatásához a 
Polgármesteri Hivatal hagyatéki ügyintézőjét kell felkeresnie. 
 
A köztemetés történhet: 
- hamvasztásos (bemosásos) formában a hozzátartozó(k) írásbeli hozzájárulása alapján; 
- hagyományos koporsós formában (amennyiben hozzátartozó nincs, vagy nem lelhető fel); 
 
A szolgáltatás díját a Temetkezési Vállalat által kiállított számla tartalmazza. 
 
A köztemetés szolgáltatási csomagjától eltérő kegyeleti terméket, szolgáltatást a hozzátartozó 
nem kérhet! 
 
A sírhely feletti rendelkezési jogosultság megváltoztatásához az Önkormányzat hozzájárul, ha ezt a  
hozzátartozó kéri és a megváltást megfizeti. 
 
Rátemetés esetén az ÁNTSZ igazolása szükséges ahhoz, hogy a sírhely megbontható. Az eljáráshoz 
a már korábban eltemetett és a jelenleg elhunyt személyek eredeti halotti anyakönyvi kivonatának 
bemutatása, és az eljárási illeték megfizetése szükséges. 
 
Amennyiben szertartás (felekezeti hovatartozás) szerinti búcsúztatást kíván igénybe venni, annak 
díját saját költségén kell megfizetni és annak módját a Temetkezési Vállalat illetékes munkatársával 
kell leegyeztetni. 
 
Fentiek tudomásul vételével kérem a köztemetés elrendelését. 
 
 
 
Aszód, 20……………………………………………….. 
 
 
 
 
                                                                                               ………………………………………… 

                                                                                                                       aláírás 
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Aszódi Polgármesteri Hivatal 
   
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36‐28/500‐691   •   aszod.titkarsag@aszod.hu 
ügyfélfogadás: hétfő 8:00‐16:00; szerda 8:00‐16:00; péntek 8:00‐12:00 

www.aszod.hu 
 
 

KÉRELEM 
  FOGYATÉKOS GYERMEK FEJLESZTÉSÉHEZ  

TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 
 

Tájékoztatás:  A személyes és különleges adatai az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete 
(GDPR) 6. cikk 1. bekezdés a) pontja szerint önkéntes hozzájárulás alapján kerülnek kezelésre, figyelemmel a 
Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseire is.  

Az igénylő adatai: 

Kérelmező neve:................................................................................................................................. 

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

Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap. 

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): ……………………………… 

Állampolgársága: magyar,   egyéb:……………………………. 

A kérelmező idegenrendészeti státusza1: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU kék 

kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.  

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________ 

Családi állapota3: hajadon/nőtlen;  házas és házastársával együtt él; házas és 

házastársától külön él; elvált;  özvegy; élettárssal él;  egyedül él. 

Lakóhely4:…………………………………………………………………………………………….  

Tartózkodási hely5:………………………………………………………………………………….. 

Életvitelszerűen a………….……………………………………………………………..címen élek. 

Kérelmező telefonszáma6: …………………… E-mail címe7:......................................................... 

A támogatás iránti kérelmet a annak a fogyatékos gyermeknek szülői felügyeletet gyakorló 
szülője vagy más törvényes képviselője nyújthatja be a Polgármesterhez,, ahol a gyermek 
testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, vagy az autizmussal élő gyermek  a tizennyolcadik 
életévét nem töltötte be,  korai fejlesztése, vagy Sajátos Nevelési Igénye integrált óvodai, 
iskolai vagy speciális, gyógypedagógiai intézményben  valósul meg.  

                                                            
1 Nem magyar állampolgárság estén. 
2 A megfelelő rész aláhúzandó. 
3 A megfelelő rész aláhúzandó. 
4 Lakcímkártyán szereplő. 
5 Lakcímkártyán szereplő. 
6 Nem kötelező megadni. 
7Nem kötelező megadni. 
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Kérelem indoka:  

a kérelmező háztartásában 
a) testi,  
b) érzékszervi,  
c) értelmi fogyatékos, vagy 
d) autizmussal élő gyermek   

a tizennyolcadik életévét nem töltötte be,  
korai fejlesztése, vagy Sajátos Nevelési Igénye integrált óvodai, iskolai vagy speciális, 
gyógypedagógiai intézményben  valósul meg.   Aszód városban bejelentett lakóhellyel 
rendelkező és életvitelszerűen Aszódon tartózkodó gyermeket nevel. 

Gyermek adatai, aki után a támogatást igényli: 

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

Születési helye, ideje: ………………………………… TAJ szám: ………-…….…-………. 

Anyja neve: ……………………………………………………………  

 
 
A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban8 élők adatai: 

Név 
Születési hely, 

idő 
Anyja neve 

Rokoni 
fok 

Társadalom-
biztosítási 

Azonosító Jel 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

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

INTÉZMÉNY IGAZOLÁSA  

Tanulói jogviszony várható befejezése: 20…..……….......... ( …….osztály) 

Az oktatási/nevelési intézmény neve, címe: ............................................................................ 

Kelt,……………………………….. .……………………………… 

P. H. 

 igazolás napjától a tanév / nevelési év végéig
intézmény igazgatója 
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Egyéb nyilatkozatok: 

 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után a 
bíróság által megállapított/másik szülővel való megegyezés alapján 
………………………….. havi összegben tartásdíjat kapok9.  

 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után 
tartásdíjat nem kapok és a tartásdíj végrehajtása ügyében az alábbi intézkedéseket 
tettem:  

……………………………………………………………………………………………… 

 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nem velem élő kiskorú 
gyermekem(im) után a bíróság által megállapított ………………………….. havi 
összegű tartásdíjat fizetem/nem fizetem.10  

 Tudomásul veszem, hogy a kérelemben  közölt  adatok valódiságát a szociális hatáskört 
gyakorló szerv –ellenőrizheti.  

 Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során 
történő felhasználásához.  

 Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

 Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, 
és a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal 
megemelt összegben visszakövetelheti. 

 Kijelentem, hogy az Iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes 
egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok/nem mondok le.11  

 
Aszód, ......................... év................................... hó…............ nap 
 
….........................................................................……………...................................................... 
                     kérelmező aláírása    kérelmező házastársa/élettársa aláírása 

 

…………………………………………………………………. 
nagykorúvá vált gyermek/gyermekek aláírása 

 
  

                                                            
9 Az erről szóló bizonylat bemutatásával. 
10 Az erről szóló bizonylat bemutatásával. 
11 A megfelelő rész aláhúzandó. 
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Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 

I. Személyi adatok 
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált/házastársától külön él (lakcímük 
különböző), kivéve, ha élettársa van.  
Egyedül élő az a személy, aki a lakcímén egyedül lakik. 

III. Csatolandó mellékletek: 
A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében 
a kérelmező személyi igazolványa és lakcímkártyájának, TAJ kártyájának bemutatása 
szükséges.  
 
Egyéb igazolások: 
 
A fogyatékosság tényét és a korai fejlesztés, vagy sajátos óvodai vagy iskolai  nevelés 
megvalósulását a kérelmezőnek igazolnia kell a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat ( Hallás-, 
Látás-, Mozgásvizsgáló) Szakértői Bizottsága, vagy a Pest  Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Szakértői Bizottsága, vagy a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Aszódi Tagintézménye 
igazolásával. 
 

1. testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, vagy az autizmussal élő gyermek  a 
tizennyolcadik életévét nem töltötte be,  korai fejlesztése, vagy Sajátos Nevelési Igénye 
integrált óvodai, iskolai illetve szegregált, gyógypedagógiai intézményben  valósul 
meg. 

2. a lakcímkártya másolatát, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatát arra vonatkozóan, 
hogy a gyermek életvitelszerűen Aszódon lakik 

3. gyámolt, illetve gondnokolt esetén a gyám-, illetve gondok kirendelő határozatát. 
4. a kérelem benyújtására vonatkozó meghatalmazás esetén alakszerű meghatalmazás  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  
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Aszódi Polgármesteri Hivatal 
 
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36‐28/500‐691   •   aszod.titkarsag@aszod.hu 
ügyfélfogadás: hétfő 8:00‐16:00; szerda 8:00‐16:00; péntek 8:00‐12:00 

www.aszod.hu 

 
 

KÉRELEM 
NYÁRI TÁBOR TÁMOGATÁSÁRA 

Családonként 1 adatlapot kell kitölteni 
Benyújtási határidő: június 1. és július 31. között 

 
 

Tájékoztatás:  A személyes és különleges adatai az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete 
(GDPR) 6. cikk 1. bekezdés a) pontja szerint önkéntes hozzájárulás alapján kerülnek kezelésre, figyelemmel a 
Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseire is.  

Az igénylő (törvényes képviselő) adatai: 

Kérelmező neve:........................................................................................................................ 

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

Születési helye: ….....................................Születési idő:…………év……………hó.…….nap.  

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): ……………………………… 

Állampolgársága: magyar,   egyéb:……………………………. 

A kérelmező idegenrendészeti státusza 
1: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU kék kártyával rendelkező, bevándorolt, 

letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan2.  

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________ 

Családi állapota3: hajadon/nőtlen;  házas és házastársával együtt él; házas és 

házastársától külön él; elvált;  özvegy; élettárssal él;  egyedül él. 

Lakóhely4:………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási  hely5:………………………………………………………………………… 

Életvitelszerűen a………….…………………………………………………..címen élek. 

Kérelmező telefonszáma6: ………… E-mail címe7:......................................................... 

                                                            
1 Nem magyar állampolgárság estén. 
2 A megfelelő rész aláhúzandó. 
3 A megfelelő rész aláhúzandó. 
4 Lakcímkártyán szereplő. 
5 Lakcímkártyán szereplő. 
6 Nem kötelező megadni. 

7Nem kötelező megadni. 
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Kérelem indoka:  

a gyermek 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult  

b) gyermekétkeztetési kedvezményre jogosult  

c) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 300 %-át,  

d) legkisebb összegének 300 %-át, 

nappali tagozatos (általános, közép- és szakiskolás) Aszód városban bejelentett lakóhellyel 

rendelkező és életvitelszerűen Aszódon tartózkodó tanulót nevel. 

 

A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban8 élők adatai: 

Név Születési hely, idő Anyja neve 
Rokoni 

fok 

Társadalom-
biztosítási 

Azonosító Jel 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

Gyermek adatai, aki után a támogatást igényli: 

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

Születési helye, ideje: ……………………………………… TAJ szám: ………-…….…- 

Anyja neve: ……………………………………………………………  

Iskola neve:……………………………………………............................................................. 

Iskola címe: …………………………………………………………………………………… 

A támogatást a ………………………………nevű tábor kifizetéséhez kéri. 

                                                            
8 háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. 
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2. Neve: ………………………………………….…………………………..……………… 

Születési helye, ideje: ……………………………………… TAJ szám: ………-…….…-….. 

Anyja neve: ……………………………………………………………  

Iskola neve:……………………………………………............................................................. 

Iskola címe: …………………………………………………………………………………… 

A támogatást a ………………………………………………nevű tábor kifizetéséhez kéri. 

3. Gyermek adatai, aki után a támogatást igényli: 

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

Születési helye, ideje: ……………………………………… TAJ szám: ………-…….…- 

Anyja neve: ……………………………………………………………  

Iskola neve:…………………………………………….............................................................. 

Iskola címe: ………………………………………………………………………………… 

A támogatást a …………………………………………….…nevű tábor kifizetéséhez kéri. 

A megállapított támogatást   postai úton /  bankszámlára kérem folyósítani9.  

Bank: ………………………………. Számlaszám: ………………………………… 

 

A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban10 élők adatai: 

Név 
Születési hely, 

idő 
Anyja neve 

Rokoni 
fok 

Társadalom-
biztosítási 

Azonosító Jel

1.     

2.     

3.     

4.     

                                                            
9   A megfelelő rész aláhúzandó. 
10   háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. 
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Jövedelmi adatok 

A jövedelmek 
típusai 

Kérelmez
ő 

jövedelm
e 

A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 
házastárs/élettárs 

jövedelme 

A kérelmező háztartásában élő 
egyéb személyek jövedelme 

Összesen

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz 

      

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból származó 
jövedelem 

      

3. Rendszeres pénzbeli ellátás 
(FHT,RSZS, ápolási díj) 

      

4. Ingatlan, ingó 
vagyontárgyak értékesítéséből, 
vagyoni értékű jog 
átruházásából származó 
jövedelem 

      

5. Nyugellátás, baleseti 
nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

      

6. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások 
(GYES,GYES,GYET, családi 
pótlék, gyermektartásdíj, stb.) 

      

7. A munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátás 

      

8.Föld bérbeadásából 
származó jövedelem 

      

9. Egyéb (pl. ösztöndíj)       

10. Összes jövedelem:       

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

 
A család kiadásai: 

Lakásfenntartási kiadások 
  
Költségtípus Elmúlt havi kiadás összege Ft/hó 
albérlet díja   
villanyáram díja   
gázdíj   
víz-, csatornadíj   
szemétszállítás díja   
egyéb:   
telefon   
internet   
gépkocsi után fizetendő kötelező 
felelősségbiztosítás   
lakásbiztosítás   
életbiztosítás   
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önkéntes nyugdíjpénztár   
egyéb:   
Hiteltörlesztés 
  
a hitel célja (pl. lakáshitel, személyi hitel stb.):    
Egyéb rendszeres kiadások 
  
tandíj   
gyermek intézményi étkezési díja   
gyógyszerköltség   
egyéb:   
Havi kiadások összesen:   
    
Adójellegű befizetések éves összege 
  
(Kérjük aláhúzni, ha az elmúlt hónapban fizette be!)   
kommunális adó   
gépkocsi után fizetendő súlyadó   
ingatlanadó   
egyéb:   
Összes adójellegű befizetés:   

 
 
Egyéb nyilatkozatok: 

 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után a 
bíróság által megállapított/másik szülővel való megegyezés alapján 
………………………….. havi összegben tartásdíjat kapok11.  

 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után 
tartásdíjat nem kapok és a tartásdíj végrehajtása ügyében az alábbi intézkedéseket 
tettem:  

……………………………………………………………………………………………… 

 Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nem velem élő kiskorú 
gyermekem(im) után a bíróság által megállapított ………………………….. havi 
összegű tartásdíjat fizetem/nem fizetem.12  

 Tudomásul veszem, hogy a kérelemben  közölt  adatok valódiságát a szociális hatáskört 
gyakorló szerv –ellenőrizheti.  

 Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során 
történő felhasználásához.  

 Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

                                                            
11 Az erről szóló bizonylat bemutatásával. 

12 Az erről szóló bizonylat bemutatásával. 
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 Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, 
és a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal 
megemelt összegben visszakövetelheti. 

 Kijelentem, hogy az Iskolakezdési támogatás  megállapítása iránti kérelmemnek teljes 
egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok/nem mondok le 

 

Aszód, ......................... év................................... hó…............ nap 
 
 
 
…........................................................       ……………............................................................. 

              kérelmező aláírása  kérelmező házastársa/élettársa aláírása 
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A kérelem kötelező mellékletei- kérem, jelölje be, amit kérelméhez csatolt 

 
 □ hitelt érdemlő jövedelemigazolások 
A rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem igazolása: 
□ a Magyar Államkincstár, az állami foglalkoztatási szerv, az önkormányzat, a kormányhivatal, 
által folyósított ellátásoknál postaszelvény/bankszámlakivonat, 
□ kereső tevékenységből származó, illetve egyéb rendszeres jövedelmeknél a munkáltató által 
kiállított hiteles jövedelemigazolás  
□ nyugdíj igazolására a NYUFIG által kiadott bármely, a nyugdíjas törzsszámot tartalmazó 
hivatalos dokumentum (Zöld nyugdíj összesítő) 
□ Vállalkozásból származó jövedelem esetén a könyvelő által kiállított dokumentum nyújtható 
be (a kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelem havi bontásban). 
□ Nem rendszeres jövedelemről nyilatkozat 
□ 16. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás 
munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról 
□  egyetemi, főiskolai hallgató esetén az oktatási intézmény igazolása az ösztöndíj összegéről 
 
□  egyedülálló, különélő szülő esetén: 
□ a gyermek elhelyezésére, ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági, illetve 
gyámhatósági döntés; a gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági határozat; a gyermek 
elhelyezésére és a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó gyámhivatali jegyzőkönyv, 
□ a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkező vagy az egyezséget jóváhagyó bírósági ítélet, 
vagy végzés másolata, ennek hiányában a szülők közös nyilatkozata, valamint a 
□ gyermektartásdíj utolsó havi összegének igazolása (bankszámlakivonat, postaszelvény). 
□ Ha tartásdíjat nem kap: a tartásdíj megállapítása iránti bírósági kereset másolata, vagy a 
tartásdíj bírói úton történő végrehajtása iránti kérelem igazolása, vagy az állam általi 
megelőlegezését kezdeményező iratok másolata. 
 
□  munkanélküli esetében: 
□ Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy jövedelemmel nem rendelkezik, a 
kérelemhez mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, 
hogy szerepel az álláskeresők nyilvántartásában.  
□ Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy családjában nagykorú jövedelem nélküli 
személy él, mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, 
hogy szerepel az álláskeresők nyilvántartásában. 
 
□ indoklásban megjelölt ok alátámasztása 
 

 

 

 



2.2.3.17. A különböző megélhetési szintekhez szükségesnek tartott jövedelemösszeg a gyermekes, a gyermek nélküli és az egyszemélyes háztartásokban (2011–) [ezer forint/hó/fő]

egy gyermekkel kettő gyermekkel 
három és több 

gyermekkel 

mindketten 65 

évnél 

fiatalabbak

legalább az 

egyikük 65 éves 

vagy idősebb

férfiak nők 65 év alattiak
65 évesek és 

idősebbek

$2011

Nagyon szűkös 54,9 55,8 46,7 35,9 42,1 46,7 92,8 73,7 68,6 56,6 72,9 92,8 96,0 91,1 98,4 86,4

Szűkös 72,8 72,7 61,0 46,8 55,0 61,1 122,3 95,9 89,2 73,4 95,3 122,3 127,7 119,4 131,1 112,2

Átlagos 99,5 96,0 80,9 61,7 72,0 80,8 164,7 128,5 117,0 96,5 126,8 164,7 173,9 159,7 178,3 149,2

Jó 136,4 128,0 107,3 80,3 95,0 107,4 226,4 173,9 155,4 126,5 170,8 226,4 243,1 217,3 249,3 200,3

Nagyon jó 190,3 173,7 146,1 108,3 127,2 145,7 314,2 240,8 210,9 168,5 234,0 314,2 346,5 296,9 353,6 269,4

$2012

Nagyon szűkös 54,7 56,3 48,3 36,2 43,9 47,7 96,8 75,7 69,9 57,5 75,6 96,8 99,6 95,2 103,2 89,5

Szűkös 71,5 73,4 62,3 47,2 56,8 61,9 126,2 98,8 90,7 74,7 98,5 126,2 130,3 124,0 135,0 116,1

Átlagos 96,5 96,6 81,8 62,3 74,1 81,5 168,8 130,7 119,4 98,5 130,5 168,8 176,7 164,4 182,2 153,4

Jó 130,3 127,5 107,2 81,9 96,7 107,3 228,7 173,1 158,6 128,7 173,9 228,7 243,2 220,7 250,7 203,4

Nagyon jó 179,8 173,9 145,2 108,6 130,4 145,4 314,7 233,5 211,8 171,0 235,1 314,7 343,7 298,8 352,6 271,3

$2013

Nagyon szűkös 54,4 58,6 48,6 38,1 44,8 48,7 99,3 77,0 71,8 58,1 77,3 99,3 101,2 98,2 104,8 93,1

Szűkös 71,0 75,5 62,4 49,4 58,0 62,9 129,6 100,1 92,7 75,9 100,6 129,6 133,8 127,2 137,6 120,6

Átlagos 94,2 98,2 82,2 64,9 75,0 82,3 171,3 131,8 120,5 100,3 132,5 171,3 178,5 167,1 182,3 158,8

Jó 126,0 129,3 109,3 83,5 96,8 107,9 230,4 174,2 158,9 132,0 176,0 230,4 244,2 222,6 248,2 210,4

Nagyon jó 174,3 174,7 147,7 110,4 129,5 145,4 317,7 236,6 212,5 177,4 239,2 317,7 343,8 302,9 350,7 280,4

$2014

Nagyon szűkös 55,5 57,5 46,4 39,0 44,7 48,3 102,1 76,3 71,4 58,5 78,0 102,1 105,4 100,1 107,1 96,4

Szűkös 73,7 76,1 61,6 51,7 59,4 64,0 136,0 101,7 95,0 77,5 103,8 136,0 140,5 133,3 143,1 127,6

Átlagos 99,4 101,3 82,3 69,7 79,1 85,6 180,7 136,6 126,7 103,7 138,6 180,7 188,3 176,2 191,7 167,8

Jó 132,5 134,9 107,9 90,7 102,8 112,6 243,5 183,2 167,4 136,4 185,1 243,5 257,3 235,3 262,7 221,0

Nagyon jó 181,6 188,4 146,5 120,1 138,1 153,4 336,0 254,1 227,4 183,7 253,9 336,0 364,4 319,1 369,7 296,6

$2015

Nagyon szűkös 54,5 59,2 47,4 37,3 44,2 48,6 100,2 74,5 73,1 58,3 77,3 100,2 101,3 99,5 103,5 96,2

Szűkös 74,3 78,3 63,1 49,9 58,9 64,8 136,8 101,1 98,4 78,2 104,7 136,8 139,0 135,5 142,8 129,7

Átlagos 100,9 103,6 84,5 67,7 78,5 86,7 185,2 137,8 131,1 104,2 141,2 185,2 190,0 182,1 196,6 171,4

Jó 136,4 138,2 113,6 91,5 102,7 115,6 251,4 186,6 173,5 137,9 189,7 251,4 262,6 244,2 271,3 227,4

Nagyon jó 192,7 194,1 154,7 123,1 136,6 158,3 347,6 256,8 234,3 188,4 260,4 347,6 365,0 336,4 383,9 303,8

$2016

Nagyon szűkös 51,6 59,2 49,0 39,2 43,9 48,9 101,0 75,2 73,4 59,7 78,2 101,0 103,4 99,3 104,9 96,5

Szűkös 69,2 77,9 64,7 51,3 57,6 64,4 136,5 100,6 97,1 79,2 104,6 136,5 140,6 133,6 143,2 128,5

Átlagos 93,4 103,5 86,0 67,9 77,1 85,8 184,6 137,2 129,0 105,3 140,8 184,6 191,3 179,8 195,3 171,8

Jó 125,9 137,2 115,1 90,6 100,9 114,0 251,9 187,2 170,8 138,6 189,8 251,9 263,3 244,0 269,2 231,5

Nagyon jó 178,1 190,3 160,2 129,6 134,8 157,9 354,5 268,6 234,2 191,5 266,3 354,5 374,3 340,5 384,9 318,4

$2017

Nagyon szűkös 51,6 60,3 50,6 38,9 46,5 50,1 102,3 77,7 72,8 59,7 79,3 102,3 106,2 99,6 105,9 98,1

Szűkös 67,7 78,9 66,1 51,5 59,7 65,3 135,0 103,1 95,0 77,7 104,4 135,0 141,6 130,6 141,8 127,2

Átlagos 94,7 107,8 90,8 72,4 81,5 89,8 183,3 142,4 129,6 106,2 142,6 183,3 192,4 177,2 195,0 169,9

Jó 132,0 147,6 122,8 97,9 109,4 122,0 252,5 198,1 176,0 144,7 196,1 252,5 268,0 242,1 273,2 228,9

Nagyon jó 189,8 221,0 182,4 137,9 149,2 176,5 362,2 286,5 244,1 201,1 278,6 362,2 390,1 343,5 398,4 320,9

$2018

Nagyon szűkös 57,4 62,6 51,7 41,5 47,1 52,1 105,7 79,2 73,8 61,7 81,1 105,7 110,3 102,6 110,5 100,6

Szűkös 75,6 80,7 67,1 53,2 60,3 67,3 139,1 105,0 96,2 81,0 106,7 139,1 144,7 135,3 147,3 130,3

Átlagos 106,1 110,6 93,4 73,2 81,5 92,6 192,2 149,5 132,6 112,5 148,6 192,2 199,1 187,4 207,3 175,6

Jó 146,0 149,5 131,8 98,7 112,6 127,4 273,4 209,5 182,4 157,6 208,6 273,4 287,3 263,9 297,3 247,5

Nagyon jó 220,6 224,2 211,4 139,6 157,0 190,6 416,5 314,3 259,1 246,1 313,5 416,5 468,0 381,2 472,0 356,1

$2019

Nagyon szűkös 66,0 65,4 54,9 41,4 49,3 54,8 117,1 86,2 80,5 70,8 89,8 117,1 120,4 114,7 126,5 106,5

Szűkös 83,8 85,0 71,5 54,2 65,8 71,6 154,4 113,5 105,0 93,5 118,1 154,4 161,7 149,1 168,0 139,1

Átlagos 114,7 119,2 100,1 77,1 87,1 99,0 208,3 158,9 142,6 123,0 160,4 208,3 218,6 200,8 227,1 187,1

Jó 151,1 164,4 137,0 105,2 115,9 134,3 291,8 219,4 191,4 165,2 220,2 291,8 306,6 281,1 322,0 257,8

Nagyon jó 213,7 232,1 196,2 150,1 165,1 191,1 418,6 331,9 268,3 245,7 320,8 418,6 447,5 397,5 469,9 360,9

összesen

ebből:

Gyermek nélküli háztartások Egyszemélyes háztartások

egyszemélyes 

kettő felnőtt 

egyéb összesen
Megélhetési szint

Gyermekes háztartások

egy felnőtt egy 

vagy több 

gyermekkel

kettő felnőtt 

egyéb összesen



2.2.3.5. A különböző megélhetési szintekhez szükségesnek tartott jövedelemösszeg jövedelmi tizedek (decilisek), régiók és a települések típusa szerint (2011–) [ezer forint/hó/fő]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Közép-

Magyarország
Budapest Pest Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl

Észak-

Magyarország
Észak-Alföld Dél-Alföld főváros

megyei jogú 

városok, vidéki 

nagyvárosok

többi város község

$2011

Nagyon szűkös 59,2 33,2 41,0 46,7 51,3 55,3 61,0 66,1 69,1 76,3 92,3 68,4 76,4 … 58,5 57,0 51,9 58,4 52,8 54,5 76,4 64,7 55,8 50,4

Szűkös 77,4 45,4 54,9 61,7 67,7 72,6 79,9 85,4 89,5 98,0 118,6 89,4 97,4 … 76,5 72,9 70,0 74,6 70,1 71,3 97,4 84,2 72,7 67,5

Átlagos 102,8 62,2 74,5 83,1 90,8 95,7 105,8 112,1 118,4 129,5 155,6 120,6 128,8 … 99,7 95,5 97,7 95,3 93,1 93,0 128,8 111,6 96,3 90,3

Jó 137,7 84,3 100,1 109,8 121,7 127,9 141,3 148,4 158,9 173,1 210,8 166,1 176,2 … 130,9 125,2 135,2 123,0 123,0 121,8 176,2 148,6 127,8 120,7

Nagyon jó 187,9 115,6 136,1 145,5 165,6 175,0 190,3 200,6 216,4 238,7 294,9 234,2 248,6 … 175,7 166,4 192,5 159,1 165,3 161,2 248,6 198,9 172,1 164,9

$2012

Nagyon szűkös 61,2 34,8 43,4 49,8 53,0 57,5 62,6 66,4 71,0 79,2 93,9 69,5 79,4 … 62,0 56,8 55,3 59,5 56,0 56,8 79,4 66,2 56,7 52,8

Szűkös 79,5 47,4 57,2 65,9 70,2 74,9 80,5 85,4 92,0 102,2 119,7 90,6 100,8 … 80,9 72,8 72,7 77,1 73,3 73,2 100,8 85,3 73,7 70,5

Átlagos 105,1 64,1 76,0 87,6 93,9 99,3 105,7 112,2 120,7 134,9 157,0 122,6 132,8 … 106,2 94,7 98,1 99,3 96,2 93,9 132,8 111,9 97,3 94,0

Jó 139,4 85,5 99,8 115,2 123,9 131,4 138,7 147,2 160,1 180,2 212,2 167,8 179,9 … 137,7 124,0 134,7 126,6 125,2 120,8 179,9 147,0 128,9 123,8

Nagyon jó 188,7 117,0 133,6 153,7 166,2 175,0 186,7 196,8 216,5 245,1 296,0 236,6 254,6 … 180,3 165,6 188,2 161,9 167,5 155,4 254,6 193,7 173,3 165,8

$2013

Nagyon szűkös 62,8 35,9 43,3 48,9 52,8 58,6 65,3 69,8 74,6 81,1 97,6 71,9 79,8 … 62,1 60,6 54,2 60,6 56,3 60,1 79,8 67,3 60,1 53,7

Szűkös 81,5 48,6 57,6 64,5 68,5 76,6 84,0 89,9 95,9 104,8 124,3 93,2 101,2 … 81,0 77,2 71,5 79,9 72,2 77,8 101,2 86,1 77,8 71,8

Átlagos 106,9 66,0 76,5 85,7 91,1 100,8 109,5 117,3 124,9 136,3 161,1 123,7 131,0 … 107,0 101,1 96,7 104,6 92,6 99,2 131,0 112,3 101,8 96,0

Jó 141,3 88,7 101,2 113,8 120,5 134,2 144,8 152,6 164,2 178,8 214,6 167,4 174,2 … 141,8 132,9 131,0 135,8 118,5 127,4 174,2 148,3 133,4 127,4

Nagyon jó 191,5 120,7 136,0 154,2 162,7 181,2 195,4 202,8 220,1 241,1 300,6 234,9 244,9 … 188,8 179,1 181,4 177,0 156,9 165,4 244,9 200,7 177,6 171,1

$2014

Nagyon szűkös 63,0 36,2 43,0 49,7 54,6 58,4 63,8 68,1 76,5 82,3 97,3 71,0 78,0 … 68,1 59,0 55,4 61,9 57,2 56,6 78,0 67,0 59,3 56,0

Szűkös 83,7 50,4 58,0 66,8 72,4 78,3 84,9 90,6 100,6 107,7 127,5 95,1 102,4 … 89,1 77,1 74,2 83,0 75,7 75,0 102,4 88,3 78,8 75,7

Átlagos 111,8 69,2 78,5 89,9 96,3 104,8 113,1 122,1 133,2 142,3 168,9 129,8 135,9 … 116,7 100,9 100,6 109,2 99,2 100,2 135,9 117,8 105,7 101,2

Jó 148,4 93,0 103,6 119,8 125,8 140,3 150,8 162,6 175,8 187,2 225,3 175,4 183,4 … 152,7 134,6 137,0 142,2 128,8 130,3 183,4 156,8 140,1 132,5

Nagyon jó 203,1 127,3 140,3 168,2 167,6 193,1 202,7 221,7 239,5 256,1 314,4 243,5 255,9 … 206,4 185,6 193,6 187,3 176,1 173,8 255,9 215,7 189,9 179,7

$2015

Nagyon szűkös 63,1 40,1 43,6 50,5 54,9 60,7 63,7 67,2 73,9 79,4 96,7 68,4 74,5 … 66,7 56,9 58,0 66,8 57,1 59,6 74,5 66,8 60,8 56,7

Szűkös 84,9 55,7 59,3 68,6 73,9 81,2 86,0 90,4 98,4 107,2 128,4 93,0 100,5 … 89,0 76,4 76,5 89,9 77,1 79,7 100,5 89,1 81,7 76,9

Átlagos 114,1 76,5 80,9 93,1 98,4 110,1 115,7 121,1 131,8 142,6 171,0 126,5 135,7 … 119,0 102,2 102,7 118,2 102,7 108,2 135,7 120,1 109,4 103,1

Jó 152,9 103,3 107,0 126,1 130,0 149,1 153,3 161,8 176,2 189,5 233,2 171,6 185,4 … 160,2 139,5 138,9 154,0 135,8 143,0 185,4 163,3 144,8 136,7

Nagyon jó 209,7 143,2 146,2 174,1 177,7 203,0 208,1 219,0 239,8 260,9 325,4 240,4 261,9 … 214,7 196,7 194,0 201,6 184,5 192,6 261,9 226,8 195,7 184,3

$2016

Nagyon szűkös 63,9 40,7 46,3 50,0 56,2 60,7 64,0 68,4 74,9 82,2 95,7 69,2 76,1 … 70,9 62,4 58,3 65,7 55,9 58,4 76,1 67,4 60,2 58,7

Szűkös 85,0 56,4 61,6 67,0 74,0 80,8 85,5 90,9 98,2 108,2 127,4 92,4 101,5 … 92,8 83,1 75,8 87,3 75,0 78,7 101,5 88,5 80,5 78,2

Átlagos 114,0 78,0 82,1 90,6 98,8 108,5 115,4 122,9 129,6 144,0 170,5 125,2 136,8 … 120,5 110,6 101,6 115,3 100,6 108,5 136,8 119,8 108,3 103,5

Jó 152,9 104,6 108,8 120,5 130,0 145,8 153,8 164,8 172,0 195,0 233,8 172,4 190,2 … 156,8 145,5 135,9 149,8 134,9 145,5 190,2 161,2 145,2 134,8

Nagyon jó 213,6 151,2 148,5 166,4 176,0 203,0 208,7 227,4 237,1 277,8 339,5 254,1 288,6 … 207,0 198,4 183,9 199,7 186,4 201,0 288,6 221,4 199,3 181,2

$2017

Nagyon szűkös 65,1 46,9 44,1 49,6 56,2 62,2 64,6 71,7 74,7 81,6 99,1 70,7 76,0 … 73,3 62,6 58,3 63,6 58,1 60,9 76,0 70,4 61,3 59,4

Szűkös 85,3 63,3 58,3 65,5 73,4 81,2 83,9 93,9 97,3 106,2 130,0 93,9 101,5 … 93,0 81,8 74,0 83,2 76,6 81,0 101,5 90,4 80,5 77,9

Átlagos 116,9 90,2 82,0 92,2 100,1 111,6 114,8 127,6 131,8 143,1 175,2 130,9 139,9 … 126,0 111,3 101,2 111,2 104,7 110,9 139,9 122,1 110,4 107,2

Jó 159,9 125,5 112,1 126,6 134,8 151,7 156,7 176,3 180,1 194,5 241,2 186,1 201,7 … 166,8 148,7 139,2 147,8 141,5 148,1 201,7 164,2 150,6 143,4

Nagyon jó 228,8 183,0 161,3 173,5 185,9 213,3 223,6 277,7 252,3 273,7 343,8 280,8 312,2 … 223,2 205,0 190,7 207,6 203,8 204,4 312,2 229,6 214,4 196,2

$2018

Nagyon szűkös 66,9 42,7 46,4 57,8 59,1 63,5 66,4 72,9 76,3 83,8 99,6 71,9 78,2 63,2 70,1 65,8 63,3 68,5 59,5 62,5 78,2 78,4 59,4 60,9

Szűkös 87,3 56,5 61,5 74,1 77,1 82,6 87,3 95,7 99,4 109,2 130,0 94,8 103,0 83,5 89,1 87,0 79,4 90,0 79,2 80,9 103,0 100,7 78,2 79,5

Átlagos 121,0 79,8 88,3 101,1 105,5 115,2 120,7 132,4 138,2 150,3 179,1 134,4 142,9 122,7 122,2 118,1 108,0 121,3 110,7 111,7 142,9 136,0 110,9 110,0

Jó 168,7 110,5 121,0 141,2 143,0 160,0 166,6 181,4 192,4 210,1 260,6 196,5 212,4 174,9 168,5 160,1 144,3 163,1 152,2 150,5 212,4 181,6 155,5 149,7

Nagyon jó 253,1 181,2 189,9 214,8 197,9 238,6 237,9 257,1 280,3 323,6 410,2 324,3 370,5 261,3 235,9 220,0 204,0 226,3 216,0 226,4 370,5 247,0 225,9 218,7

$2019

Nagyon szűkös 72,6 49,9 51,3 56,8 67,2 68,7 72,3 81,2 82,5 90,6 105,6 78,1 85,6 68,1 87,3 67,0 64,6 72,1 63,1 68,6 85,6 82,8 67,6 64,4

Szűkös 95,3 67,2 72,2 73,1 86,0 90,5 93,1 106,9 107,0 117,7 139,2 104,4 115,0 90,5 109,0 87,2 83,0 94,4 85,0 89,6 115,0 106,5 89,5 83,6

Átlagos 130,2 94,9 100,5 102,3 117,6 122,9 127,5 138,1 147,7 160,0 191,0 145,1 159,3 126,3 142,3 116,4 110,8 128,8 117,3 125,4 159,3 144,6 121,1 114,8

Jó 178,1 128,4 138,5 137,9 157,2 167,2 169,4 192,1 201,1 219,6 269,5 203,6 227,0 172,6 196,1 160,1 146,6 173,4 156,4 167,4 227,0 191,6 164,5 156,7

Nagyon jó 257,1 186,3 196,3 190,0 217,5 233,5 235,9 295,3 281,4 338,9 396,1 302,7 338,8 255,0 296,0 231,1 205,7 243,0 218,1 229,6 338,8 265,1 238,7 225,9

Decilisek Régiók Települések típusa

Megélhetési szint Összesen



 
 
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs Aszód Város Polgármesterének részére 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Demokratikus Koalíció Aszódi Szervezete javaslattal élne az idősek, tüdőgyulladás elleni 

védőoltáshoz nyújtott települési támogatására vonatkozó rendelet megalkotására.  

A javaslatot azért most kívánjuk tenni, hogy az abban foglaltak még az idei költségvetés 

felülvizsgálatával és módosításával együtt, legkésőbb novemberben hatályba léptethetők legyenek. 

A járványügyi helyzet szükségessé teszi a leginkább veszélyeztetett korosztály olyan közvetett 

támogatását, mely az elsődleges egészségmegőrzés mellett a súlyos kimenetelű koronavírus fertőzés 

esetén is enyhítheti a megbetegedés kimenetelét.  

A védőoltások elsődleges célja az egészségmegőrzés. A pneumococcus vakcinációval elsősorban a 

légúti megbetegedések kockázata csökkenthető, de ezzel a szervezet felülfertőződésének és a 

szövődmények kialakulásának esélye is csökken. Igazolt tény, hogy az új koronavírus a legyengült 

szervezetet könnyebben támadja meg, illetve a betegek elsősorban a szövődmények következtében 

hunynak el, így a védőoltás a gyógyulás esélyét pozitívan befolyásolja. Ezért azt javasoljuk, hogy 

Aszód Városa nyújtson támogatást azon magasabb fertőzési kockázattal élő idősebb lakosok 

számára, akik ezt a térítésköteles oltóanyagot anyagi helyzetük miatt nem tudják megvásárolni. A 

szakmai ajánlások védőoltásként a Pneumovax 23 oltóanyagot jelölik meg, mely a tüdőgyulladást 

okozó baktériumok elleni védelem legszélesebb spektrumát öleli fel, és a szezonális influenza elleni 

oltásokkal egyidejűleg lehet és célszerű beadni. Javasoljuk, hogy a vakcinát ingyenesen biztosítsa az 

Önkormányzat a 140 000,- Ft.-nál alacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők számára! 

Városunkban az idősebb korosztály jelentős része még mindig óvatos az oltásokkal szemben, 

gyakori még az ingyenes influenza elleni oltás visszautasítása is, a várható igények becslése ezért is 

nehézkes. Csökkentő tényező az is, hogy már többen részesültek az oltásban, illetve a jövedelmi 

helyzet is tovább módosítja a várható költségeket. Fentiek alapján úgy gondoljuk, hogy a megadott 

időintervallumban a várható igénylők száma maximum 100 főre tehető. A védőoltás ára 12 700,- 

Ft., így az idősek ezirányú preventív egészségvédelme hozzávetőlegesen 1 270 000,- Ft.-al terhelné 

meg Aszód költségvetését.  

Kérjük a Tisztelt Polgármester urat, hogy nyújtsa be javaslatunkat a Képviselő Testület elé és 
alkossanak rendeletet az aszódi idősek egészségének megőrzése érdekében!  
 
Aszód, 2020. október 20. 
 

 ………………………. 

tisztelettel:                     Végvári Tamás 

választókerületi elnök, aszódi szervező 

Demokratikus Koalíció 
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