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Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2018. (V. 9.) önkormányzati rendelete 

a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, a 32. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) 
bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (1)-(2) bekezdésében, a 131. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Szt. 2. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 
Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja: 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. A rendelet hatálya 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Dunavarsány Város közigazgatási területén a személyi adat- és 
lakcímnyilvántartás adatai szerint bejelentett lakóhellyel vagy életvitelszerűen bejelentett tartózkodási 
hellyel rendelkező személyekre, továbbá az Szt. 3. § (1) bekezdés a)-d) pontjában, illetve az Szt. 3. § (3) 
bekezdésében megjelölt személyekre. 

(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) 
bekezdésben foglaltakon túl kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény rendelkezései szerint 
Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. 

(3) A rendelet hatálya azon hajléktalan személyekre terjed ki, akik tartózkodási helyként Dunavarsány 
közigazgatási területét jelölik meg az ellátás igénylésekor. 

2. § A rendelet tárgyi hatálya az Szt., a Gyvt., illetve a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) által nem szabályozott kérdésekre terjed ki. 

3. § E rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szt. 4. §- ban foglaltakat kell alkalmazni. 
 

2. Hatásköri és eljárási rendelkezések 

4. § (1) A szociális ellátásra való jogosultság, valamint a jogosultat érintő jog és kötelezettség 
megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) A Képviselő-testület az alábbi ellátási formákkal kapcsolatos feladat- és hatásköreit a polgármesterre 
ruházza: 

a) települési támogatás megállapítása a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az 
ápolását, gondozását végző személy részére, 

b) települési támogatás megállapítása gyógyszer kiadások viseléséhez, 
c) települési támogatás megállapítása lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz, 
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d) GYES kiegészítés megállapítása, 
e) a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 17/2013. (X. 

16.) önkormányzati rendelet 27. §-ában meghatározott hulladékszállítási díjkedvezmény 
megállapítása és megszüntetése, 

f) szennyvízdíj-kedvezmény megállapítása és megszüntetése, 
g) rendkívüli települési támogatás megállapítása, 
h) időskori támogatás megállapítása, 
i) köztemetés, 
j) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal összefüggően: 

ja) az ellátás igénybevételére és megszüntetésére vonatkozó intézményvezetői döntés 
felülvizsgálata, 
jb) a térítési díj fizetésére kötelezett kérelme alapján az intézményvezető személyi térítési díj 

megállapítására vonatkozó döntésének felülvizsgálata az Szt. 115. § (3)-(4) bekezdése 
figyelembe vételével, 

k) a személyes gondoskodás szakosított formáival kapcsolatos feladatok ellátása, 
l) a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszafizetésének elengedése, csökkentése, 

vagy részletekben történő visszafizetése figyelemmel az Szt. 17. § (5) bekezdésében foglaltakra. 
 
5. § Nem állapítható meg pénzbeli és természetbeni ellátás, ha a kérelmező vagy a jogosultság 
szempontjából beszámítandó bármely családtagja az igénylés benyújtásának időpontjáig nem vette 
igénybe, vagy az igénybevételi eljárást nem indította el azokra a társadalombiztosítási vagy rendszeres 
pénzellátásokra, amelyekre szerzett vagy származtatott joga fennáll, illetve – kiskorú gyermekét egyedül 
nevelő szülő esetében – nem indított eljárást annak érdekében, hogy a külön élő, a gyermek tartására 
köteles személy is járuljon hozzá a gyermek eltartásához. 
 
6. § (1) A támogatás megállapítására irányuló kérelem a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 
Igazgatási Osztályán (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.) nyújtható be. 
 
(2) Tizenhatodik életévét betöltött gyermek tanulói jogviszonyát iskolalátogatási igazolással kell igazolni. 
 
7. § (1) Határozatban kell rendelkezni a támogatás megállapításáról, kifizetésének módjáról, összegéről, 
formájáról, a támogatás megszüntetéséről. 
 
(2) A kifizetés történhet pénztári, postai kifizetéssel vagy bankszámlára történő utalással 
 
8. § (1) A rendszeres települési támogatásokra – települési támogatás a 18. életévét betöltött tartósan beteg 
hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére; települési támogatás 
gyógyszerkiadások viseléséhez; települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz – 
való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 12 hónap időtartamra állapítható meg. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásokra való jogosultságot és a folyósítást a változás hónapjának utolsó 
napjával kell megszüntetni: 

a) a bejelentett lakóhely változása, 
b) jogosultsági feltételek megszűnése, 
c) jogosult halála, 
d) jogosult kérelme esetén. 

 
9. § (1) A jövedelem számításánál az Szt. 10. §-ának rendelkezései az irányadóak. 
 
(2) A kérelmező által - a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ellátások elbíráláshoz - benyújtott 
jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. 
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(3) A jövedelmet: 

a) havi rendszerességgel járó, nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenyégből származó 
jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló munkáltatói 
igazolás, vagy munkabérjegyzék, 

b) vállalkozás, illetve őstermelői tevékenyég esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül 
megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása és a 
tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat, 

c) álláskeresési ellátás esetén a Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatala 
Foglalkoztatási Osztályának (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozata, és az 
utolsó havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat, 

d) gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi szelvény vagy 
bankszámlakivonat, 

e) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző 
havi igazolószelvény vagy bankszámlakivonat, és a folyósító szerv által az adott év elején 
megküldött, ellátás összegét igazoló értesítés, 

f) családi pótlék esetén a kérelem benyújtását megelőző havi bankszámlakivonat, vagy 
igazolószelvény, 

g) gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy 
bankszámlakivonat, és a gyermekelhelyezésre, illetve gyermektartásdíjra vonatkozó jogerős 
bírósági végzés, vagy gyámhivatali jegyzőkönyv, nemfizetés esetén a kérelmező büntetőjogi 
felelősségében tett nyilatkozata, 

h) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatali határozat, 
i) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás, vagy utolsó havi 

bankszámlakivonat, vagy havi igazolószelvény, 
j) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül 

megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagáról szóló nyilatkozat, 
k) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozata a kérelem 

benyújtását közvetlenül megelőző hónap jövedelméről (a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás) 
igazolja. 

 
(4) Állástalan munkanélküli, havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező kérelmező részére ellátás 
csak abban az esetben állapítható meg, ha az állami foglalkoztatási szervnél nyilvántartott álláskereső, 
azzal folyamatosan együttműködik, és ezt a kérelem benyújtásakor igazolja. 
 
(5) A hatáskört gyakorló szerv a jogosultsági feltételek megléte, illetve a szociális körülmények vizsgálata 
céljából, szükség szerint környezettanulmányt készíthet. Amennyiben a kérelmező életkörülményei 
alapján feltételezhető, hogy a jövedelemnyilatkozatban foglaltak nem valósak, az Szt. 10. § (6) bekezdése 
szerint jár el. 
 
(6) Ha az ellátást megállapító szerv a jövedelmet vélelmezi, akkor az egy főre jutó együttes havi 
fenntartási költség számításánál csak a saját jövedelemmel rendelkező személyeket - ide nem értve az Szt. 
4. § (1) bekezdése d) pontjának db)-dc) alpontjában meghatározott, vér szerinti, örökbefogadott vagy 
nevelt gyermeket, továbbá fogyatékos gyermeket - lehet figyelembe venni azzal, hogy a családi pótlékot, 
árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget jövedelemként figyelembe kell venni. 
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(7) Gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a kérelem benyújtásakor igazolni/csatolni kell: 
a) a gyermek elhelyezésére vagy ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági döntést, illetve 

a gyámhivatal által felvett jegyzőkönyvet a szülők – szülői felügyelet gyakorlását érintő – 
egyezségéről, 

b) a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkező, vagy az egyezséget jóváhagyó bírósági ítélet vagy 
végzés másolatát. 

 
(8) Amennyiben a gyermek után a különélő szülő nem fizet tartásdíjat, e tényről és okáról a gyermeket 
nevelő szülő nyilatkozatát kell csatolni. 
 
(9) Gyámszülők esetében csatolni kell a gyámrendelés tárgyában keletkezett bírósági, illetve 
gyámhatósági döntést. 
 
(10) Amennyiben a jogosult a megállapított támogatást 1 hónapon belül nem veszi át, a Dunavarsányi 
Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztálya az összeget visszakönyveli a támogatás előirányzatára. 
 
(11) A jogerősen megállapított pénzbeli és a természetbeni ellátás a kérelem benyújtásától esedékes. 
 
(12) Rendszeres települési támogatás csak egy jogcímen állapítható meg.  
 
(13) A rendszeres települési támogatásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 
körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. 
 
(14) A szociális igazgatásban hozott kötelezettséget megállapító határozat jogerőre emelkedésétől 
számított egy év eltelte után nincs helye végrehajtásnak. 
 
(15) A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes. 
 
(16) A szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és 
megszüntetése céljából a jegyző, a személyes szociális gondoskodásban részesülő személyről az ellátó 
szociális intézmény vezetője vezet nyilvántartást az Szt. adatkezelésre vonatkozó szabályai szerint. 
 
10. § (1) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésére az Szt. 17. §-ának 
rendelkezései az irányadóak. 
 
(2) A szociális ellátás megtérítésének elrendelése esetén, a megtérítés összegét, illetve pénz egyenértékét 
és a kamat összegét - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné - 
méltányosságból: 

a) csökkentheti vagy elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó 
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és 
félszeresét, 

b) részletekben fizettetheti meg. 

(3) Kérelemre, a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama azonban nem 
lehet hosszabb, mint 12 hónap. 
 
(4) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszafizetésének elengedését, csökkentését, vagy részletekben 
történő visszafizetését a polgármester engedélyezi. 
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II. FEJEZET 
PÉNZBELI, TERMÉSZETBENI, ÉS SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ÉS 

GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK 
 

11. § (1) Az e rendelet szerint nyújtható pénzbeli ellátások: 
a)  települési támogatás a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, 

gondozását végző személy részére, 
b)  települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez, 
c)  időskori támogatás, 
d)  GYES kiegészítés, 
e)  rendkívüli települési támogatás. 

 
(2) Az e rendelet szerint természetben nyújtható szociális ellátások: 

a)  rendkívüli települési támogatás, 
b)  köztemetés, 
c)  települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz, 
d)  szennyvízdíj-kedvezmény. 

 
(3) Az e rendelet szerinti személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások: 

a)  étkeztetés, 
b)  házi segítségnyújtás, 
c)  család- és gyermekjóléti szolgálat. 

 
3. Pénzbeli ellátások 

 
Települési támogatás a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, 

gondozását végző személy részére 
 

12. § (1) A települési támogatás az állandó ápolásra és gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó 
nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 

(2) A polgármester települési támogatásra való jogosultságot állapít meg az arra jogosult személy részére, 
ha 

a)  18. életévét betöltött tartósan beteg személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, és  

b)  Dunavarsány településen a népesség-nyilvántartás adatai szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, 
valamint  

c)  családjában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át, 
egyedülálló esetén 150 %-át nem haladja meg.  

 
(3) A (2) bekezdés alkalmazása során tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál 
hosszabb időtartamban állandó ápolást és gondozást igényel, valamint aki mások személyes segítsége 
nélkül önállóan nem képes: 

a)  étkezni, vagy 
b)  tisztálkodni, vagy 
c)  öltözködni, vagy 
d)  illemhelyet használni, vagy 
e)  lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni, 

feltéve, hogy esetében az a)-e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll.  
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(4) A tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére nyújtott 
települési támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a, melyből 
a jogosult nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. 
 
(5) A települési támogatás folyósításának időtartama szolgálati időre és egészségügyi szolgáltatásra 
jogosít. A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy a 
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 
szóló 1997. évi LXXX. törvény alapján nyugdíjjárulékot fizet. 
 
13. § (1) A támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon 
kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a háziorvos 2. számú melléklet szerinti igazolását és 
szakvéleményét, valamint az e rendelet 3. számú melléklete szerinti nyilatkozatot. 
 
(2) Az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy 18 év feletti személy ápolására, gondozására 
tekintettel állapítható meg települési támogatásra való jogosultság, továbbá egy ápolt személyre tekintettel 
csak egy ápolást végző személy számára állapítható meg települési támogatás. 
 
14. § Nem jogosult települési támogatásra a hozzátartozó, ha 

a)  az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást 
nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, illetve felsőoktatási intézmény 
nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve, ha a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a 
nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres 
közreműködésével valósítható meg, 

b)  rendszeres pénzellátásban részesül, 
c)  szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény 

nappali  
képzésben részt vevő hallgatója, 

d)  keresőtevékenységet folytat, kivéve az otthontörténő munkavégzést, 
e)  a járási hivatal részére alanyi jogú ápolási díjat folyósít. 

  
15. § (1) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy 
részére megállapított települési támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha 

a)  az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, 
b)  az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, 
c)  az ápolt személy meghal, 
d)  az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának 

gyakorlásával felhagyott, 
e)  a 14. §-ban megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be. 

  
(2) Az (1) bekezdés b) pontja tekintetében a kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha 

a)  az ápolást nem személyesen látja el, 
b)  több egymást követő napon - ide nem értve az önhibáján kívüli akadályoztatást, egybefüggően 

legfeljebb 1 hónap időtartamig - nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási 
igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének 
biztosításáról, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről. 

 
(3) Az ápolást végző személy kötelezettség-teljesítését az önkormányzat a Dunavarsány és Környéke 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat útján ellenőrizheti. 
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16. § (1) Települési támogatás a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, 
gondozását végző személy részére egyéb rendszeres települési támogatás nem állapítható meg. 

(2) Amennyiben az ápolt személynél végzett környezettanulmány nem támasztja alá az állandó ápolás, 
gondozás szükségességét, a háziorvosi igazolás a járási hivatal népegészségügyi osztályának tisztiorvosa 
által kijelölt szakorvosa általi felülvizsgálata hivatalból megindításra kerül. 

(3) Ha a kérelmet az ápolt személy nem írja alá, akkor a polgármester megvizsgálja ennek okát, és a 
vizsgálat eredményének figyelembevételével dönt a kérelemről. 

Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez 

17. § (1) Szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához 
kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében települési támogatásra jogosult: 

a)  az egyedül élő személy, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, és a háziorvos által igazolt havi rendszeres gyógyszer 
költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri és nem jogosult alanyi 
vagy normatív jogcímen közgyógyellátásra; 

b)  a családban élő személy, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át és a háziorvos által igazolt havi rendszeres 
gyógyszer költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri és nem 
jogosult alanyi vagy normatív jogcímen közgyógyellátásra.  

(2) Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás havi összege az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 20 %-a. 

18. § (1) A gyógyszerköltséget a háziorvos igazolása alapján gyógyszertár igazolja.  

(2) A támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell 
benyújtani. Csatolni kell a 4. számú melléklet szerinti igazolást. 
 
(3) A kérelem benyújtását követően a hatóság megvizsgálja, hogy a járási hivatalnál ugyanazon 
kérelmezőre tekintettel nincs-e folyamatban eljárás közgyógyellátás megállapítása iránt, ideértve a járási 
hivatal közgyógyellátásra való jogosultság tárgyában hozott döntés elleni fellebbezési eljárást. Ha a 
vizsgálat azt állapítja meg, hogy a járási hivatalnál az ellátás megállapítása iránti eljárás folyamatban van, 
az Ákr. 48. § (2) bekezdése alapján az eljárást felfüggeszti. 

 
Időskori támogatás 

 
19. § (1) A Képviselő-testület minden év végén, december hónapban az időskorú személyek részére 
életkörülményeik javítása érdekében a költségvetési keret terhére támogatást nyújthat. 
 
(2) Támogatásra jogosultak szociális és anyagi körülményeiktől függetlenül azon személyek, akik 
Dunavarsány városban bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, és tárgyév december 31. napjáig betöltötték, 
vagy betöltik a 70. életévüket. 
 
(3) A támogatás mértéke személyenként 5.500.- Ft. 
 
(4) A támogatás postai úton kerül kifizetésre. 
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GYES kiegészítés 
 

20. § (1) GYES kiegészítésre jogosult a saját háztartásában nevelt gyermeke: 
a)  2 éves korától 3 éves koráig, 
b)  ikergyermekek esetén a gyermekgondozási díj lejártát követő hónap első napjától 1 év időtartamig 

a dunavarsányi bejelentett lakóhellyel rendelkező szülő, aki gyermeke után gyermekgondozást 
elősegítő támogatásban részesül és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét. 

 
(2) A támogatás iránti kérelmet a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályán kell 
benyújtani. A kérelemhez csatolni kell: 

a)  a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatát, 
b)  a GYES megállapításáról szóló határozatot vagy igazolást arra vonatkozóan, hogy a kérelmező a 

megállapításra irányuló eljárást megindította, 
c)  e rendelet 9. §-ában meghatározott jövedelemigazolásokat. 
 

(3) A támogatást a szülő részére: 
a) a gyermek 2. életévének betöltését követő hónap első napjától a 3. életéve betöltése hónapjának 

utolsó napjáig,  
b) ikergyermekek esetén 3. életévük betöltését követő hónap első napjától a 4. életévük betöltése 

hónapjának utolsó napjáig lehet megállapítani. 
 
(4) A támogatást: 

a)  a (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kell 
folyósítani a gyermek 3. életéve, 

b)  ikergyermekek esetén a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kell folyósítani a 
gyermekek 4. életéve betöltése hónapjának utolsó napjáig. 

 
(5) Összege gyermekenként havi 6.000.- Ft, melyet havonta utólag, a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig 
kell folyósítani. 
 
(6) A támogatás megállapítása iránti kérelmet az 5. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell 
benyújtani. 
 
(7) A támogatást meg kell szüntetni annak a hónapnak az utolsó napjával, amikor: 

a)  a GYES-re való jogosultság megszűnik, 
b)  a támogatásra jogosult bejelentett lakóhelye a folyósítás időtartama alatt megszűnik Dunavarsány 

területén, 
c)  a család egy főre jutó jövedelmében változás következik be. 

 
Rendkívüli települési támogatás 

21. § (1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, aki a létfenntartását veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. 

(2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt rendkívüli települési támogatásban részesíteni, akik 
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként 
jelentkező nem várt többletkiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. 
Nem várt többletkiadás alapján különösen indokolt: 

a)  betegséghez, 
b)  elemi kárhoz, 
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c)  iskoláztatáshoz, 
d)  gyermekétkeztetés díjának kifizetéséhez, 
e)  gyermek fogadásának előkészítéséhez, 
f)  válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, 
g)  nevelésbe vett gyermek családba való visszakerülésének és kapcsolattartásának elősegítéséhez 

kapcsolódó kiadásokhoz, 
h)  téli tüzelő beszerzéséhez, 
i)  közüzemi díjak megfizetésének elősegítéséhez, 
j)  gyógyszerköltséghez, 
k)  halálesethez  

a támogatás nyújtása. 
 
(3) A megállapított rendkívüli települési támogatás folyósítása történhet: 

a)  pénzben, 
b)  természetben. 

 
(4) Az alkalmanként megállapított rendkívüli települési támogatás annak a személynek nyújtható, akinek a 
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150 %-át, egyedül élő esetében a 200 %-át nem haladja meg. 
 
(5) A rendkívüli települési támogatás évi együttes összege: 

a)  családonként, illetve egyedül élő esetében az 50.000.- Ft-ot, 
b)  kiskorú gyermeket nevelő család vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetében gyermekenként a 

40.000.- Ft-ot nem haladhatja meg. 
 
(6) Rendkívüli települési támogatás méltánylást érdemlő esetben évente egy alkalommal állapítható meg, 
ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetében a 350 %-át. 
 
(7) Méltánylást érdemlő eset: 

a)  bekövetkezett baleset, 
b)  tartós – 10 napot meghaladó – kórházi kezelés, 
c)  államilag nem támogatott gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz vásárlása, 
d)  tűzeset, 
e)  gyógyszerkiadások viseléshez nyújtandó települési támogatásra nem jogosult személy esetén,  

amennyiben a kezelőorvos által rendelt gyógyszerek havi költsége meghaladja a 20.000.- Ft-ot. 
 
(8) A méltánylást érdemlő okot a (7) bekezdés a-c) pontjában meghatározott esetekben orvosi igazolással, 
a (7) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben az ügyben eljáró hatóság, (7) bekezdés e) pontjában 
foglaltak fennállását a gyógyszertár igazolásával kell alátámasztani. 
 
(9) Méltánylást érdemlő esetben a támogatás összege: 20.000.- Ft. 
 
22. § (1) Rendkívüli települési támogatás temetési költségekhez való hozzájárulásként állapítható meg 
azon személy részére, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott és családjában az egy főre 
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-
át, egyedül élő esetében a 300 %-át. 
 
(2) A rendkívüli települési támogatás összege 20.000.- Ft, de elérheti a temetési költség teljes összegét, ha 
a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának létfenntartását veszélyezteti. 
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(3) Rendkívüli települési támogatás temetési költségekhez történő hozzájárulásként nem állapítható meg 
annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési 
hozzájárulásban részesül. 
 
(4) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a 6. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell 
benyújtani. 
 

4. Természetbeni ellátások 
 

23. § (1) Települési támogatás természetbeni megállapítása (élelmiszercsomag, illetve tüzelőanyag 
juttatása) indokolt akkor, ha a segítségnyújtás módja ilyen formában célravezető. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás kizárólag hivatalból vagy a Képviselő-testület, illetve a 
településen működő jelzőrendszer tagjainak javaslata alapján valósulhat meg. 
 
(3) Az élelmiszercsomagok/tüzelőanyag beszerzéséről és rászorulókhoz való eljuttatásáról a polgármester 
a Dunavarsány és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködését igénybe véve 
gondoskodik. 
 
(4) A Dunavarsány és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az átadott csomagról/tüzelőről a 
megadott határidőig számla és átvételi elismervény bemutatásával elszámol. 
 
(5) A tüzelőanyag kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik. 
 

Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz 
 

24. § (1) A szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás 
céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott 
hozzájárulás. A villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a 
lakbérhez vagy az albérleti díjhoz települési támogatás nyújtható. 
 
(2) A lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz nyújtott települési támogatás elsősorban természetbeni 
szociális ellátási forma, melyet a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, 
amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. 

(3) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában 
a)  az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

200 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs az Szt. 4. §-a szerint vagyona, 
b)  egyedül élő személy esetében a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250 %-át, és nincs az Szt. 4. §-a szerint vagyona. 
 
(4) A lakhatáshoz kapcsolódó nyújtott települési támogatás összege 4.000.- Ft/hó. 
 
(5) A támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell 
benyújtani. Csatolni kell a 7. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot. 
 
(6) A lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz nyújtott települési támogatás esetében ugyanazon lakás 
tekintetében bekövetkezett szolgáltató váltás esetén a változás hónapjára járó támogatást teljes összegben 
a korábbi szolgáltatónak, míg a változást követő hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak kell 
folyósítani. 
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(7) A megállapított támogatást közvetlenül a kérelmező által megjelölt szolgáltató részére folyósítja az 
önkormányzat. 
 
(8) Azon személy esetében, akinél előre fizetős gáz-, vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, a 
lakhatáshoz kapcsolódó támogatást a készülék működtetéséhez kell nyújtani. 
 
(9) A lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy 
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 
 
(10) Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás 
lakrészeit. 

 
Szilárd tüzelőanyag támogatás 

 
25. § (1) A rendkívüli települési támogatás egyszeri fűtési támogatásként állapítható meg október 1. 
napjától március 31. napjáig terjedő időszakra a 21. § (4) bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén 
akkor, ha a jogosult kérelme erre irányul és nyilatkozata alapján csak szilárd tüzelőanyaggal biztosítja 
háztartása fűtését. 
 
(2) A kérelmet a fűtési szezon kezdetét megelőző hónap első napjától (szeptember 1.), a fűtési szezon 
végét megelőző hónap utolsó napjáig (március 31.) lehet benyújtani a 6. számú melléklet szerinti 
nyomtatványon. 
 
(3) A támogatás a fűtési szezonban egy alkalommal igényelhető, melynek összege 30.000.- Ft 
háztartásonként. 
 
(4) Nem állapítható meg szilárd tüzelőanyag támogatás azon háztartás részére, amelyre nézve e rendelet 
24. §-a szerinti lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz települési támogatás került 
megállapításra, valamint ha a kérelmező kimerítette a rendkívüli települési támogatás adható éves 
összegét. 

 
Köztemetés 

 
26. § (1) Az Szt. 48. § (1) bekezdése alapján köztemetést kell elrendelni. 
 
(2) Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben 
vagy egészben mentesíthető, amennyiben a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő személy esetében 300%-át nem haladja meg. 
 

Szennyvízdíj-kedvezmény 
 

27. § (1) Szennyvízdíj-kedvezményre jogosult a dunavarsányi bejelentett lakóhellyel rendelkező 70. 
életévét betöltött egyedül élő személy, akinek jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének tízszeresét. 
 
(2) A díjkedvezmény mértéke a mindenkor hatályos csatornahasználati díjat szabályozó helyi rendeletben 
meghatározott szennyvízelvezetési szolgáltatási alapdíj és havonként a fogyasztott, de legfeljebb 3 
köbméter szennyvíz alapul vételével számított szennyvízdíj együttes összege. 
 
(3) A jogosultság kérelem alapján, a 70. életév betöltését követő hónap első napjától a tárgyév december 
31. napjáig állapítható meg. A kérelemhez csatolni kell a szolgáltatás utolsó számláját. 
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(4) A megállapított kedvezmény jogosultsági idejének letelte után a kedvezményre való jogosultság 
ismételt megállapítására a tárgyév január 31. napjáig benyújtott kérelem alapján kerülhet sor. A tárgyév 
folyamán vagy késedelmesen benyújtott kérelem esetében a jogosultság a kérelem benyújtását követő 
hónap első napjától állapítható meg. 
 
(5) A kedvezmény nem állapítható meg amennyiben: 

a)  a népesség-nyilvántartó adatai szerint a kérelmezőn kívül más személy is rendelkezik az ingatlanra 
bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel,  

b)  kérelmező jövedelme meghaladja az (1) bekezdésben meghatározott jövedelem határt. 
 
(6) A már megállapított támogatást a változás hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni: 

a)  a bejelentett lakóhely változása, 
b)  jogosultsági feltételek megszűnése, 
c)  jogosult halála, 
d)  jogosult kérelme esetén. 

 
(7) A megállapított kedvezmény a szolgáltató részére számla ellenében havonta kerül átutalásra, mely 
összeggel csökkenti a jogosult számláját. 
 
(8) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a 8. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell 
benyújtani. 

5. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 

Étkeztetés 
 

28. § (1) A Képviselő-testület az Szt. 62. §-ában meghatározott alanyi kör legalább napi egyszeri meleg 
étkeztetéséről gondoskodik. 
 
(2) Étkeztetésben azon személy részesülhet, aki a 70. életévét betöltötte, vagy aki az Szt. 62. § (1) 
bekezdésében foglaltakat a (3) bekezdés szerint igazolja. 
 
 
(3) Étkeztetésre való rászorultság igazolására a következő iratokat, nyilatkozatokat lehet elfogadni: 

a)  az e rendelet 9. számú melléklete szerinti, két évnél nem régebbi igazolást az egészségi állapotról, 
mely szerint a kérelmező önellátásra részben képes vagy nem képes; 

b)  két évnél nem régebbi pszichiáter vagy neurológusi szakvéleményt a fennálló betegségről;  
c)  két évnél nem régebbi szakvéleményt a szenvedélybetegség fennállásáról; 
d)  súlyos fogyatékosság igazolására az Szt. 65/C. § (5) bekezdése szerinti iratot, 
e)  személyi okmányt azon személyek esetében, akik az Szt. 4. § (2)-(3) bekezdései szerint 

hajléktalannak minősülnek. 
 
(4) Az ellátás iránti kérelmet Dunavarsány és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
intézményvezetőjéhez kell benyújtani. 
 
(5) Az intézmény vezetője dönt a szolgáltatás biztosításáról, döntéséről írásban értesíti az igénylőt, illetve 
törvényes képviselőjét. 
 
(6) Az étkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. 
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(7) Az intézmény vezetője az étkeztetésre való jogosultság megállapításával egyidejűleg megállapítja a 
napi személyi térítési díjat, figyelembe véve az Szt. 114-119. §-ában, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. 
rendelet) 2-11. §-ában foglaltakat. 
 
(8) Az étkeztetésért fizetendő térítési díjat a napi személyi térítési díj és az igénybevett étkezések 
számának figyelembevételével kell megállapítani. A napi személyi térítési díj mértékét az intézményi 
térítési díj százalékában az alábbi táblázatban foglalt jövedelmi határok figyelembevételével kell 
meghatározni. 
 

  Rendszeres havi 
jövedelem egyedül élő 

esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb 
összegének %-ában 

Egy főre jutó havi jövedelem 
családban élő esetén az 

öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének %-

ában 

Fizetendő térítési díj a 
napi térítési díj 

%/-ában 

  A B C 
1 0 - 150 % 

  

0 - 100% Térítésmentes 
2 181% - 200% 

  

101% - 115% 

  

30% 

  
3 151% - 180% 

  

116% - 130% 

  

50% 

  
4 201% fölött 131% fölött 100% 

 
(9) Az étkeztetés intézményi térítési díját a Képviselő-testület évente külön rendeletben állapítja meg. Az 
étel elviteléért fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az adott hónapban igénybe vett 
étkezési napok szorzata. Az étel kiszállítása esetén a személyi térítési díj a kiszállítással számított 
személyi díj és az adott hónapban kiszállítással igénybe vett étkezési napok szorzata. 
 
(10) A napi személyi térítési díj mértékét az intézményi térítési díj százalékában az alábbi táblázatba 
foglalt jövedelmi határok figyelembevételével kell meghatározni. 
 

személyi térítési díj elvitellel 
intézményi térítési díj %-ában 

Kiszállítással 
intézményi térítési díj %-ában 

az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 

 
150%-áig 

Térítésmentes 

151-180%-áig 30% 40% 
181-200%-áig 50% 55% 
201% fölött 100% 100% 

Házi segítségnyújtás 

29. § (1) A Képviselő-testület a házi segítségnyújtást az Szt. 63. §-ában meghatározottak szerint, a 
Dunavarsány és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja. 
 
(2) Házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani. 
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(3) A házi segítségnyújtást megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti 
kérelem alapján az intézményvezető megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét. 
Dönt a szolgáltatás nyújtásáról és megállapítja a fizetendő óradíjat, figyelembe véve az Szt. 114-119. §-
ában, továbbá a Korm. rendelet 2-7. §-ában és 12-13. §-ában foglaltakat. 

(4) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de 
legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást 
igénylőt tájékoztatni kell a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. 

(5) Az intézményvezető a házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat 
az óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított idő 
szorzata alapján állapítja meg a következő táblázatban foglaltak szerint. 

személyi térítési díj  a gondozási óradíj %-ában 
az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 

200%-áig 

Térítésmentes 

201-250%-áig 25% 
251-300%-áig 50% 
301-350%-áig 75% 
351%-fölött 100% 

(6) A gondozásra fordított időt a tevékenységnapló alapján kell megállapítani. 

(7) A házi segítségnyújtás intézményi térítési óradíját a Dunavarsány és Környéke Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa évente állapítja meg, melyet a 10. 
számú melléklet tartalmaz. 
 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások megszüntetésére vonatkozó közös eljárási szabályok 
 
30. § (1) E rendelet 28-29. §-ában nevesített személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásra való 
jogosultságot és ezzel egy időben a szolgáltatás nyújtását a szolgáltatás igénybevételét engedélyező 
megszünteti, ha 

a)  az ellátott bejelentett lakóhelye, illetve ennek hiányában tartózkodási helye Dunavarsány 
közigazgatási területén megszűnik, 

b)  az ellátást megalapozó feltételek már nem állnak fenn, 
c)  a térítési díj fizetésére kötelezett fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, 
d)  az ellátott részére a 11. § (3) bekezdés a-b) pontjában nevesített ellátás esetén az ellátott tartására 

köteles és képes hozzátartozója biztosítja az ellátást, 
e)  a jogosult meghal, 
f)  a jogosult intézményi elhelyezését nyer. 

 
(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátást a jogosult, illetve a törvényes képviselő kérelmére meg kell 
szüntetni.  
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Család- és gyermekjóléti szolgálat 
 

31. § (1) Dunavarsány és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban gyermekjóléti 
szolgálat) társulás keretében - egy szolgáltatóként – látja el Dunavarsány, Majosháza és Délegyháza 
településeken az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti családsegítés feladatait, valamint a Gyvt. 39-40. §-a 
szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat. 
 
(2) A Gyvt. 29. § (3) bekezdése szerinti gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátás igénybevétele 
térítésmentes. 
 
(3) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevétele - ha a Gyvt. másként nem 
rendelkezik – önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. 
 
(4) A kérelmező a kérelmet a Gyvt. 31. §-ában foglaltak szerint nyújthatja be. 
 
(5) Az ellátás megszűnéséről a Gyvt. 37/A. §-a rendelkezik. 
 
(6) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése előtt az ellátásra jogosult gyermeket és 
törvényes képviselőjét tájékoztatni kell a Gyvt. 33. § (2) bekezdése szerint. 
 
(7) A szülő vagy más törvényes képviselő törvényben meghatározott esetekben kötelezhető valamely 
ellátás igénybevételére. 
 

Gyermekek napközbeni ellátása 

32. § Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátási formái közül bölcsődei ellátást biztosít, ellátási 
és együttműködési szerződés alapján.   

 
Intézményi gyermekétkeztetés 

 
33. § (1) Az intézményi gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.  
 
(2) Az intézményi térítési díjat a Képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg. Az intézményi térítési 
díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 
 
 
 
(3) A személyi térítési díjat az intézményvezető a Gyvt. 146-150. §-a, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet rendelkezéseinek a 
figyelembevételével állapítja meg. 
 
(4) Az intézményvezető az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 
napon belül értesíti a Gyvt. 146. § (2) bekezdésében szabályozottak szerinti személyi kört a térítési díj 
összegéről és megfizetésének szabályairól. 
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III. FEJEZET 
SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL 

 
34. § (1) Dunavarsány Város Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt működtet különösen a 
szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának 
folyamatos figyelemmel kísérésére. 
 
(2) A szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülés tart. 
 
(3) A kerekasztal tagjai: 

- az alpolgármester, 
- a humánpolitikai bizottság elnöke, 
- a nemzetiségi önkormányzatok elnökei, 
- az önkormányzati fenntartású szociális intézmény vezetője, 
- az önkormányzat területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői. 

 
IV. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

35. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) E rendelet hatálybalépésével egy időben hatályát veszti Dunavarsány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról szóló 5/2017. (III. 16.) önkormányzati rendelete. 
 
(3) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
 
 
 
 
 
 

Gergőné Varga Tünde      dr. Szilágyi Ákos 
           polgármester               jegyző 

 
 
 
Záradék: 
 
A rendelet 2018. május 9. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel. 
  
 
 
 
 
 

dr. Szilágyi Ákos 
jegyző 



1. számú melléklet 
a 11/2018. (V. 9.) önkormányzati rendelethez 

 
FORMANYOMTATVÁNY 

          rendszeres települési támogatások megállapításához 

 
Alulírott kérem, hogy részemre  

o a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolására tekintettel,  
o gyógyszerkiadások viseléséhez, 
o lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz 

települési támogatásra való jogosultságot megállapítani szíveskedjenek. (A megfelelőt szíveskedjen 
bejelölni.) 

I. Személyi adatok 

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 
 
Neve: .................................................................................................................................................... 
 
Születési neve: ..................................................................................................................................... 
 
Anyja neve:  ......................................................................................................................................... 
 
Születés helye, ideje: ............................................................................................................................ 
 
Lakóhely: ............................................................................................................................................. 
 
Tartózkodási hely: ................................................................................................................................ 
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, 
tartózkodási helyet kell feltüntetni.) 

 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ...................................................................................... 

Állampolgársága: ................................................................................................................................. 
(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett, oltalmazott 
vagy menekült jogállású.) 

 

Családi állapota: 

• egyedül élő1 

• házastársával, élettársával él együtt 

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

                                                 
1 Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; Háztartás: Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. 

 



Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): .................................................... 

 

2. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában egy családban1 élő közeli hozzátartozók 
száma: ............... fő. 

  
Család adatai: 
 
 
 Neve és születési neve  Születési 

helye, ideje Anyja neve TAJ szám 
 

Állampolgárság 
1. Házastársa, 

élettársa 
        

2. Családban2 élő 
közeli hozzátartozók 

        

          

          

          

      

      

          

 

                                                 
2 Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi 

intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók 
közössége; közeli hozzátartozó: a) a házastárs, az élettárs; b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 
rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje 
szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási 
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, 
mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek 
kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek); c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, 
az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve 
nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a 
továbbiakban: fogyatékos gyermek); d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az 
örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a b) vagy c) alpontban meghatározott 
feltételeknek megfelelő testvér; 

  

 



 

II. Jövedelmi adatok 

 

 
A jövedelmek típusai 

  
A 

kérelmező 
jövedelme 

 A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 
házastárs 
(élettárs) 

jövedelme 

Közeli 
hozzátartozók 

jövedelme 
 

Összesen 

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

            

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

            

 3. Nyugellátás, megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásai 
(például rokkantsági ellátás, rehabilitációs 
ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati 
járandóság, táncművészeti életjáradék, 
átmeneti bányászjáradék, időskorúak 
járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások emeléséről szóló 
jogszabály hatálya alá tartozó ellátás 

            

 4. A gyermek ellátásához és gondozásához 
kapcsolódó támogatások [különösen: 
gyermekgondozási díj (GYED), 
gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), 
gyermeknevelési támogatás (GYET), 
családi pótlék, gyermektartásdíj, 
árvaellátás] 

            

 5. Önkormányzat, járási hivatal által 
folyósított rendszeres pénzbeli ellátások 

            

 6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott 
tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó 
jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 

            

 7. A család összes nettó jövedelme             
 8. A család összes nettó jövedelmét 
csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj 
összege) 

            

 

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

 



Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett jövedelmek 
valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a gyermekgondozást segítő ellátás 
(GYES) igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a gyermeknevelési 
támogatás (GYET) és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását. 

Egyéb nyilatkozatok 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, azzal, 

hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is 
rendelkezik), 

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,  

c) hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához, 

d) kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges 
válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) 

e) Alanyi vagy normatív jogcímen közgyógyellátásban részesülök / nem részesülök, illetve ilyen 
eljárásra irányuló kérelmet a benyújtottam / nem nyújtottam (a megfelelő rész aláhúzandó). 

f) Kijelentem, hogy a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatást ……………………………… 
megfizetéséhez kérem, és előre fizetős ….………. mérőóra a háztartásomban van / nincs felszerelve (a 
megfelelő rész aláhúzandó). 

 
 
 

Kelt: ..................................................... 

 

 

 

     .............................................................    ............................................................. 
                  kérelmező aláírása               nagykorú családtag aláírása 



 
2. számú melléklet 

a 11/2018. (V. 9.) önkormányzati rendelethez 
 

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY 

A 18. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT TARTÓSAN BETEG SZEMÉLYRŐL 

  

(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.) 

  

I. Igazolom, hogy 

Neve .............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

tartósan beteg. 

 

Tartós betegségét igazoló orvosi dokumentációt kiállító intézmény megnevezése, a dokumentáció 

kiállításának időpontja, a szakellátás megnevezése: 

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

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

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

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

 

Ennek hiányában a tartós betegséget alátámasztó háziorvosi szakvélemény rövid ismertetése: 

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

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

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

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

 

II. Ápolási szükségletre vonatkozó adatok 

Az ápolt személy mások személyes segítsége nélkül önállóan 

a) étkezni: 



□ képes, indokolás: ...................................................................................................................... 

□ nem képes, indokolás: ............................................................................................................... 

  

b) tisztálkodni: 

□ képes, indokolás: ....................................................................................................................... 

□ nem képes, indokolás: ............................................................................................................... 

  

c) öltözködni: 

□ képes, indokolás: ....................................................................................................................... 

□ nem képes, indokolás: ............................................................................................................... 

d) illemhelyet használni: 

□ képes, indokolás: ....................................................................................................................... 

□ nem képes, indokolás: ............................................................................................................... 

e) lakáson belül - segédeszköz igénybevételével vagy anélkül - közlekedni: 

□ képes, indokolás: ....................................................................................................................... 

□ nem képes, indokolás: ............................................................................................................... 

  

III. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy betegsége miatt állandó ápolásra és gondozásra  

szorul.  

Az ápolás várható időtartama: 

□ 3 hónapnál hosszabb, vagy 

□ 3 hónapnál rövidebb. 

  

Kelt: .................................................................. 

  

P. H. 

  

……...……………………. 

        háziorvos aláírása  



3. számú melléklet 

a 11/2018. (V. 9.) önkormányzati rendelethez 

A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolásához 

Nyilatkozat 

  

1.      Személyes adatok: 

1.1. Ápolt személy neve: ……………………………………………………………………….. 

1.2. Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolata: ……………………………………………… 

1.3. Ha az ápolt személy cselekvőképtelen, vagy cselekvőképességében teljesen korlátozott, a 

törvényes képviselő neve: ………………………………………………………………….. 

1.4. A törvényes képviselő lakcíme: …………………………………………………………… 

  

2.      Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok: 
2.1. Kijelentem, hogy  

2.1.1.      kereső tevékenységet nem folytatok  
2.1.1.1. otthonomban folytatok  

2.1.2.      rendszeres pénzellátásban nem részesülök 
2.1.3.      szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási 

intézmény nappali képzésben résztvevő hallgatója nem vagyok 
2.1.4.      részemre a járási hivatal alanyi jogú ápolási díjat nem folyósít. 

 
Kelt: .................................................... 

            
   ............................................................. 
             kérelmező aláírása  
  

3.      Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat 
3.1.Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat a települési támogatást kérelmező 

hozzátartozóm végezze.  
3.2.Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 
 
Kelt: .................................................... 

            
   ............................................................. 
            ápolt személy/törvényes képviselő aláírása
    



 
 
 

4. számú melléklet 
a 11/2018. (V. 9.) önkormányzati rendelethez 

 
  
  
  
  

  
Igazolás a havi rendszeres gyógyszerköltségről 

  
  
  
  
Igazolom, hogy ………………………………………………………... (háziorvos, szakorvos) által 

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

…………………………………………………………………..………... (kérelmező neve, lakcíme) 

részére rendelt gyógyszerek kérelmező által fizetett egy havi költsége: …………………………. Ft. 

  

  

Kelt: ………………………………………………….. 

  

P.H. 

           

                      

…………………………………… 

           gyógyszertár aláírása 



 

 

5. számú melléklet 
a 11/2018. (V. 9.) önkormányzati rendelethez 

 
Kérelem 

GYES kiegészítés megállapítása iránt 
 
 Alulírott azzal a kéréssel fordulok a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz, hogy 
részemre GYES kiegészítést megállapítani szíveskedjenek. 
 

1. Személyi adatok: 

Neve:     .………………………………….…… 

Születési neve:   ……………………………………….. 

Anyja neve:   ……………………………………….. 

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

Bejelentett lakóhely:  ……………………………………….. 

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

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

Telefonszám:   ……………………………………….. 

Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri): 

…………………………………………………………………………………… 

2. Család adatai: 
 
 
 Neve és születési neve  Születési 

helye, ideje Anyja neve TAJ szám 
 

Állampolgárság 
1. Házastársa, 

élettársa 
        

2. Családban1 élő 
közeli hozzátartozók 

        

          

          

          

      

      
 
 

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

1 Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi 
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók 
közössége; közeli hozzátartozó: a) a házastárs, az élettárs; b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 
rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje 
szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási 
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, 
mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek 
kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek); c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan 
beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, 
mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is 
fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek); d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér 



szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a b) vagy c) alpontban 
meghatározott feltételeknek megfelelő testvér; 

  

 

 

3. Jövedelmi adatok 

 
A jövedelmek típusai 

  
A 

kérelmező 
jövedelme 

 A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 
házastárs 
(élettárs) 

jövedelme 

Közeli 
hozzátartozók 

jövedelme 
 

Összesen 

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

            

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

            

 3. Nyugellátás, megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásai 
(például rokkantsági ellátás, rehabilitációs 
ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati 
járandóság, táncművészeti életjáradék, 
átmeneti bányászjáradék, időskorúak 
járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások emeléséről szóló 
jogszabály hatálya alá tartozó ellátás 

            

 4. A gyermek ellátásához és gondozásához 
kapcsolódó támogatások [különösen: 
gyermekgondozási díj (GYED), 
gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), 
gyermeknevelési támogatás (GYET), 
családi pótlék, gyermektartásdíj, 
árvaellátás] 

            

 5. Önkormányzat, járási hivatal által 
folyósított rendszeres pénzbeli ellátások 

            

 6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott 
tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó 
jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 

            

 7. A család összes nettó jövedelme             
 8. A család összes nettó jövedelmét 
csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj 
összege) 

            

 

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

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett jövedelmek 
valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a gyermekgondozást segítő 
ellátás (GYES) igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a 
gyermeknevelési támogatás (GYET) és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását. 

 

 



 

 

 

 

 

Egyéb nyilatkozatok 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, azzal, 

hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel 
is rendelkezik), 

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,  

c) hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához, 

d) kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok, (Nemleges 
válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) 

 

Kelt: ……………………………………… 

 

 

 ……………………………………….. 

 kérelmező aláírása 

 
 
A kérelemhez csatolni kell: 

• a gyermek/gyermekek születési anyakönyvi kivonatát, 
• a GYES megállapításáról szóló határozatot vagy igazolást arra vonatkozóan, hogy a kérelmező 

a megállapításra irányuló eljárást megindította,  
• a család kereső tagjainak jövedelemigazolását (kérelem benyújtását megelőző hónap nettó 

jövedelemére vonatkozóan), 
• külön élő szülők esetén a gyermekelhelyezésre és gyermektartásdíjra vonatkozó jogerős 

bírósági végzést, vagy gyámhivatali jegyzőkönyvet, valamint a fizetett vagy kapott - kérelem 
benyújtását megelőző havi - gyermektartásdíj összegét igazoló postai feladóvényt, vagy 
bankszámla kivonatot, nem fizetés esetén a kérelmező büntetőjogi felelősségében tett 
nyilatkozatát. 



 

 
 

6. számú melléklet 
a 11/2018. (V. 9.) önkormányzati rendelethez 

 

     FORMANYOMTATVÁNY 
         rendkívüli települési támogatás megállapításához 

Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli települési támogatást megállapítani szíveskedjenek.  

I. Személyi adatok 

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 
 
Neve: ......................................................................................................................................... 
 
Születési neve: ........................................................................................................................... 
 
Anyja neve: ............................................................................................................................... 
 
Születés helye, ideje: ................................................................................................................. 
 
Lakóhely: .................................................................................................................................. 
 
Tartózkodási hely: ..................................................................................................................... 
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, 
tartózkodási helyet kell feltüntetni.) 

 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ............................................................................ 

Állampolgársága: ...................................................................................................................... 
(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett, oltalmazott 
vagy menekült jogállású.) 

Családi állapota: 

o egyedül élő1 
o házastársával, élettársával él együtt 

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

 

1. A rendkívüli élethelyzet oka (az igénylés okát szíveskedjen bejelölni): 
o betegség 
o elemi kár 
o iskoláztatás 
o gyermekétkeztetés díjának kifizetése 
o gyermek fogadásának előkészítése 
o válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása 
o nevelésbe vett gyermek családba való visszakerülésének elősegítése 
o téli tüzelő beszerzése 
o közüzemi díjak megfizetésének elősegítése  
o gyógyszerköltség 
o haláleset 
o egyéb: …………………………………………………………………………………... 

1 Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; Háztartás: Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. 



 

 

2. Méltánylást érdemlő okok: 
o baleset 
o tartós – 10 napot meghaladó – kórházi kezelés 
o államilag nem támogatott gyógyszer, vagy gyógyászati segédeszköz vásárlása 
o tűzeset 
 

3. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában egy családban élő3 közeli hozzátartozók 

száma: ............... fő. 

 Család adatai: 
 
 
 Neve és születési neve  Születési 

helye, ideje Anyja neve TAJ szám 
 

Állampolgárság 
1. Házastársa, 

élettársa 
        

2. Családban2 élő 
közeli hozzátartozók 

        

          

          

          

      

      

 

                                                 
2 Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi 
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók 
közössége; közeli hozzátartozó: a) a házastárs, az élettárs; b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 
rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje 
szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási 
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, 
mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek 
kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek); c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan 
beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, 
mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is 
fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek); d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér 
szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a b) vagy c) alpontban 
meghatározott feltételeknek megfelelő testvér; 

 



 

 

 

 

II. Jövedelmi adatok 

 

 
A jövedelmek típusai 

  
A 

kérelmező 
jövedelme 

 A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 
házastárs 
(élettárs) 

jövedelme 

Közeli 
hozzátartozók 

jövedelme 
 

Összesen 

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

            

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

            

 3. Nyugellátás, megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásai 
(például rokkantsági ellátás, rehabilitációs 
ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati 
járandóság, táncművészeti életjáradék, 
átmeneti bányászjáradék, időskorúak 
járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások emeléséről szóló 
jogszabály hatálya alá tartozó ellátás 

            

 4. A gyermek ellátásához és gondozásához 
kapcsolódó támogatások [különösen: 
gyermekgondozási díj (GYED), 
gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), 
gyermeknevelési támogatás (GYET), 
családi pótlék, gyermektartásdíj, 
árvaellátás] 

            

 5. Önkormányzat, járási hivatal által 
folyósított rendszeres pénzbeli ellátások 

            

 6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott 
tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó 
jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 

            

 7. A család összes nettó jövedelme             
 8. A család összes nettó jövedelmét 
csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj 
összege) 

            

 

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

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett jövedelmek 
valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a gyermekgondozást segítő 
ellátás (GYES) igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a 
gyermeknevelési támogatás (GYET) és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását. 

 



 

 

 

 

Amennyiben rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, miből, hogyan biztosítja megélhetését? 

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

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

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

 
 
 
A méltánylást érdemlő okot: 

o balesetet, kórházi kezelést, gyógyszer, ill. segédeszköz vásárlást orvosi,  
o tűzesetet az eljáró hatóság,  
o gyógyszerköltséget a gyógyszertár  

igazolásával kell alátámasztani. 
 
 

Egyéb nyilatkozatok 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, azzal, 

hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel 
is rendelkezik), 

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,  
c) hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

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

Kelt: .................................................... 

 

 

 

     ..........................................................            .......................................................... 
                  kérelmező aláírása        nagykorú családtag aláírása 

  



 

  

  

7. számú melléklet 
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Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz 
  

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: ..........................., 
- 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) pénzforgalmi számlával nem rendelkezem, vagy 
b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő): 
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................................................................... 
pénzforgalmi számla száma: ..................................................................................... 
pénzforgalmi számlán kezelt összeg ......................................................................... 
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................................................................... 
pénzforgalmi számla száma: ..................................................................................... 
pénzforgalmi számlán kezelt összeg ......................................................................... 
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................................................................... 
pénzforgalmi számla száma: ...................................................................................... 
pénzforgalmi számlán kezelt összeg ......................................................................... 



 
 
 
 
 
 
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................................................................... 
pénzforgalmi számla száma: ..................................................................................... 
pénzforgalmi számlán kezelt összeg ......................................................................... 

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

a) pénzforgalmi számlával nem rendelkezik, vagy 
b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő): 
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................................................................... 
pénzforgalmi számla száma: ...................................................................................... 
pénzforgalmi számlán kezelt összeg ......................................................................... 
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................................................................... 
pénzforgalmi számla száma: ..................................................................................... 
pénzforgalmi számlán kezelt összeg ......................................................................... 
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................................................................... 
pénzforgalmi számla száma: ..................................................................................... 
pénzforgalmi számlán kezelt összeg ......................................................................... 
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................................................................... 
pénzforgalmi számla száma: ..................................................................................... 
pénzforgalmi 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 
pénzforgalmi 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: 
Ha a kérelmező vagy vele együtt élő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél 

többel rendelkezik, akkor 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. 
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Kérelem 

szennyvízdíj-kedvezmény megállapítása iránt 
 
 Alulírott azzal a kéréssel fordulok a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz, hogy 
részemre szennyvízdíj-kedvezményt szíveskedjenek megállapítani. 

1. Személyi adatok: 

Neve:     ……………………………………… 

Születési neve:   ……………………………………….. 

Anyja neve:   ……………………………………….. 

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

Bejelentett lakóhely:  ……………………………………….. 

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

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

Telefonszám:   ……………………………………….. 

2. A kérelmező családi állapota: 

 egyedül élő      házastársával él együtt 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam használt ingatlanban egyedül / házastársammal 
élek. 
Kérelmező rendszeres havi jövedelme: ………………………………………... Ft. 
Egyéb jövedelem: ………………………………………...………………….….. Ft. 
Házastárs rendszeres havi jövedelme: ………………………………..………... Ft. 
Egyéb jövedelem: ………………………………………...……………………... Ft. 
 

Egyéb nyilatkozatok 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, azzal, 

hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel 
is rendelkezik), 

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,  
c) hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához, 
d) kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok (Nemleges 

válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!), 
e) hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

Kelt: ……………………………………… 

 ……………………………………….. 

 kérelmező aláírása 

A kérelemhez csatolni kell: 
• a kérelmező nevére kiállított szolgáltatói számlát, 
• jövedelemigazolást/igazolásokat, 
• nyugdíj esetén a folyósító szerv igazolása és nyugdíjszelvény, vagy bankszámla kivonat. 
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IGAZOLÁS 
AZ ÉTKEZTETÉST IGÉNYBEVEVŐ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL 

  
  
  
  

Név (születési név): ……...………………………..……………………………….........……… 
Születési hely, idő: ….………………………………………………..........…………...………. 
Lakóhely: ……….................……………………………………....…......…………...………... 
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ): ……........................................................................ 
  
1.      Önellátásra vonatkozó megállapítások: 

a) önellátásra képes, 
b) önellátásra részben képes: rendszeres ellátást igényel, 
c) önellátásra nem képes: folyamatos ellátást igényel, időszakosan fekvő, 
d) önellátásra nem képes: 24 órás ellátást igényel, ágyban fekvő. 
  

2.      Állapota:                 változhat – végleges                (megfelelő aláhúzandó) 
 

Amennyiben az állapot változhat, a következő felülvizsgálat időpontja: ……………................ 
  
  
  
Kelt: ……………………………………… 
  

P.H. 
  

        …………......……………………. 
         Orvos neve, aláírása  
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 A házi segítségnyújtás 2018. évi intézményi térítési óradíja: 

a) szociális segítés intézményi térítés díja 600.- Ft/óra 
b) személyi gondozás intézményi térítési díja 600.- Ft/óra. 
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