
Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2012. (III.30.) Ör.sz. önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.  
16. §. (1) bekezdésében valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 
1997. évi CXXXV. tv. 8.§. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és  
szociális  ellátásokról  szóló   1993.  évi  III.  tv.  (továbbiakban:Szt.)  92.  §.  (1)  bekezdésében kapott  
felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról a következőket rendeli el:

1. §. (1) E rendelet hatálya Kaba város, Báránd,  Biharnagybajom és Sáp község közigazgatási 
területén  a  Támasz  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  Intézményfenntartó  Társulás 
keretében  működő  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  által  nyújtott 
alapszolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

(2)  A  Támasz  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  Intézményfenntartó  Társulás 
létrehozásáról  szóló  társulási  megállapodás  4.  pontja  alapján  a  közös  feladat,  hatáskör,  a  
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról  szóló  rendeletalkotási  jogkörrel  és  egyéb  felügyeleti  jogkörrel  Kaba  Városi  
Önkormányzat Képviselő-testülete – továbbiakban Fenntartó - (4183 Kaba, Szabadság tér 1.sz.)  
van megbízva.

2. §. Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák:

a.) családsegítés

b.) étkeztetés

c.) házi segítségnyújtás

d.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

e.) támogató szolgáltatás

f.) nappali ellátások:

- f.1) időskorúak nappali ellátása

- f.2.) pszichiátriai betegek nappali ellátása

- f.3.) szenvedélybetegek nappali ellátása

g.) közösségi ellátások:

1. g.1.) pszichiátriai

2. g.2.) szenvedélybetegek.

3. §.  A  szociális  ellátásokat  szóban  vagy  írásban  kell  kérelmezni  a  Támasz  Szociális  
Alapszolgáltatási Központnál.



4. §.  Az ellátás iránti kérelemhez mellékelni kell:
(1) Házi  segítségnyújtás,  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás,  támogató  szolgáltatás  és  az 

idősek nappali ellátása esetén a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet  (továbbiakban: Szig.) 1. 
számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást.

(2) Az Szt. 115/A.§-a vagy a fenntartó döntése alapján térítésmentesen biztosítandó ellátások 
kivételével valamennyi személyes gondoskodási forma esetén a Szig. 1.számú melléklet 
II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot, azaz e rendelet 2. számú mellékletet.

(3) A családsegítés  kivételével  az  alapszolgáltatást  igénylő  személy írásbeli  nyilatkozatát,  
hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást.

(4) Közösségi  pszichiátriai  ellátás  esetén:  a  pszichiáter  vagy  neurológus  szakorvos 
szakvéleményét.

(5) Pszichiátriai  betegek  nappali  ellátása  esetén:  az  igénybe  vevő  szakorvosának, 
kezelőorvosának szakvéleményét.

(6) A  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  és  támogató  szolgáltatás  esetén:  szociális 
rászorultságot igazoló iratokat, illetve azok másolatát:
a.) az egészségi állapoton, illetve a betegségen alapuló szociális rászorultság esetében a 
külön jogszabály szerinti, két évnél nem régebbi

aa.) Szig. 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást.
            ab.) pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményt,

b.)  az  egyedül  élés  igazolására  a  szolgáltatás  igénybevételére  irányuló 
nyomtatványokon feltüntetett adatokat,

             c.) az életkor igazolására a személyazonosításra alkalmas okmány másolatát,

             d.) a súlyos fogyatékosság igazolására az Szt.65/C.§-ának (6) bekezdése szerinti 
iratot.

Amennyiben  a  szociális  rászorultság  több  feltétel  egyidejű  fennállásán  alapul, 
valamennyi feltételt külön kell igazolni. 

(7) Étkeztetés esetén a szociális rászorultságot 
a.) az életkor igazolását személyazonosításra alkalmas okmány,
b.) a munkaképesség csökkenést OOSZI szakvélemény,
c.) az egészségkárosodást ORSZI szakvélemény,
d.) a súlyos fogyatékosságot az Szt. 65/C.§-ának (6) bekezdése szerinti irat,
e.) a pszichiátriai betegséget pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvélemény,  vagy 

az általuk kiadott lelet (amely igazolja a betegség tényét) másolatával, 
f.) a szenvedélybetegséget addiktológus, 
g.) az  átmeneti  jellegű  betegséget  –  a  betegség  megszűnésének  várható  időpontjának 

megjelölésével- háziorvos által kiadott igazolással kell igazolni.

5. §. Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg  
étkezéséről  kell  gondoskodni,  akik  azt  önmaguk,  illetve eltartottjaik részére  tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
(1) Az étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult
     a)    65 év feletti személy, 

b.)  az a 65 évet be nem töltött személy, 
- akinek munkaképesség csökkenésének mértéke az OOSZI szakvéleménye szerint 
50-100 % mértékű,  
-  akinek  egészségkárosodása  az  ORSZI  szakvéleménye  szerint  40  %-os  vagy  azt 
meghaladó mértékű,
- aki átmeneti jelleggel beteg,
- aki súlyos fogyatékos, 



- aki pszichiátriai beteg,
- aki szenvedélybeteg, vagy
- hajléktalan.

(2)  A pszichiátriai  és  szenvedélybetegek  közül  azokat  a  kabai  lakosokat  lehet  elsősorban 
étkeztetésben  részesíteni,  akik  pszichiátriai  vagy  szenvedélybetegek  nappali  intézményi  
ellátásában részesülnek. 
A biharnagybajomi szenvedélybetegek közül azokat a lakosokat lehet elsősorban étkeztetésben 
részesíteni, akik szenvedélybetegek nappali intézményi ellátásában részesülnek.

(3)  Hajléktalan  az  a  személy,  aki  bejelentett  lakóhellyel  nem  rendelkezik,  kivéve  akinek 
bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás.

(4)  A fentieken  túl  az  intézményvezető  étkeztetést  biztosít  azok  számára,   akiknek  ennek  
hiányában életük és testi épségük veszélyeztetve van.

 (5)  Amennyiben  az  étkeztetést  az  ellátott  lakásra  szállítással  kéri,  annak  szükségességét  
háziorvos  által  kiállított  igazolással  kell  igazolni.  A háziorvosi  igazolás  csatolása  abban  az  
esetben is kötelező, ha az ételt az intézményen kívüli más szolgáltató viszi lakásra. 

6. §. (1) Házi segítségnyújtás: 
A személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  intézmények  szakmai  feladatairól  és  működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. (továbbiakban: Szgf.) rendelet 25. §.-ban foglaltak alapján 
a szociális gondozó feladatai különösen a következők:

3. Teljesen vagy részlegesen ágyhoz kötött  beteg esetén igény szerint  etetés,  vagy étkeztetés 
segítése.

4. Otthonápolás megrendelése.
5. Kapcsolattartás  a  háziorvossal,  információnyújtás  a  gondozott  egészségi  állapotára 

vonatkozóan.  Gyógyszeríratás,  annak  kiváltása,  közgyógyellátásra  jogosító  igazolvánnyal 
kapcsolatos ügyintézés. Szükség szerint beutaló kérése, a beteg szállításának megszervezése 
(pl. támogató szolgálattal). 

Ápolási  feladatok  a  háziorvos  utasítása,  irányítása  szerint:  sebkezelés,  felfekvés 
kezelése,  gyógyszeradagolás  (igény  szerint  heti  illetve  napi  szinten,  napokra, 
napszakokra lebontva, jól elkülönülten felcímkézve). 

6. Lakókörnyezeti  higiéné  megtartása  érdekében:  Kizárólag  a  gondozott  által  közvetlenül, 
naponta használt helyiségek (pl. hálószoba, fürdőszoba, konyha) tisztántartása (pl. sepregetés, 
porszívózás,  portörlés,  felmosás),  ezen helyiségek nagytakarítása  maximum egy évben két 
alkalommal (pl. ajtó, ablak lemosása, függönymosás, teljes portalanítás, bútorzat lemosása).  A 
gondozott által használt tálalóeszközök, evőeszközök folyamatos tisztántartása, mosogatása. 

7. Személyi  higiéné  megtartása  érdekében:  Teljesen  vagy  részlegesen  ágyhoz  kötött  beteg 
mindennapos  ellátása  (pelenkázás,  fürdetés,  mosdatás,  bőrvédelem,  bőrápolás,  fog-és 
szájápolás),  szükség  esetén  hajmosás,  körömápolás.  A szükséges  bőrápoló  és  kozmetikai 
cikkek beszerzése, igény szerint fodrász, pedikűrös, manikűrös házhoz rendelése. 

Önellátásra  részben  képes  gondozottnál  tisztálkodás  elősegítése,  előkészületekben 
való részvétel, szükség esetén segítségnyújtás. 
A gondozott  saját  ruházatának, az általa használt  ágyneműk mosása,  vasalása saját 
otthonában, vagy az intézményben. A szennyes ruha beszállítása az intézménybe, a 
tiszta ruha visszaszállítása a gondozott otthonába.

8. Kizárólagosan csak a  gondozott  saját  szükségleteinek kielégítése  céljából  történő vásárlás. 
Pénzbeosztás segítése, számlák befizetése, szükség esetén ügyintézés.

9. Tüzelő beszerzés, fűtés.
10. Kapcsolattartás  a  kórházak  szociális  munkásaival,  a  kórházból  hazaérkezés  előtt  a 

lakókörnyezet rendbetétele, lakóház felfűtése.  



              (2) Támogató szolgáltatás
A  szolgáltatás  esetében  e  rendelet  6.  §.  (1)  bekezdésében  foglaltakat  kell 
értelemszerűen alkalmazni, a  Szgf. 39/A.§. aa.)bekezdésére vonatkozóan.

    7. §. (1) A kérelmek elbírálására és felülvizsgálatára az intézményvezető jogosult. A kérelmek  
elbírálásánál az Szt. 62-63., 65, 65/A., 65/C, 65/F. 93-94/D, 114-119/C. §-aiban foglaltakra  
kell figyelemmel lenni.

 (2) Az intézményvezető köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani annak, akinek rendkívüli 
esemény következtében létfenntartása, életfeltételének biztosítása más módon nem lehetséges 
és azonnali intézkedés szükséges.

 8.    §. (1)Az intézményi jogviszony megszűnik: 
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b) a jogosult halálával,
c) a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha e 
törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható.
(2) Az állami fenntartású intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes 
képviselője  kezdeményezheti.  A  jogosult,  illetve  törvényes  képviselője  kezdeményezése 
alapján az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetben a jogviszony 
a  felek  megegyezése  szerinti  időpontban,  ennek  hiányában  a  megállapodásban  foglaltak 
szerint szűnik meg.
(3) Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult
a) másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,
b) a házirendet súlyosan megsérti,
c) intézményi elhelyezése nem indokolt.
(4) Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető  
panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a 
jogosult,  illetve törvényes képviselője nem ért  egyet,  az értesítés kézhezvételétől  számított  
nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan 
feltételek mellett  mindaddig biztosítani  kell,  amíg a  fenntartó,  illetve a bíróság jogerős  és  
végrehajtható határozatot nem hoz.
(5)  Ha  az  intézményi  jogviszonyt  beutaló  határozat  alapozza  meg,  a  jogviszony 
megszüntetésére az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell, azonban a 
jogviszonyt a beutaló szerv határozata szünteti meg.

      9.   §. (1) Térítési díjat:
       a.) az ellátást igénybe vevő jogosult,
       b.) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,
       c.) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyenes ágbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, 

örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség 
teljesítése  mellett  meghaladja  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének 
kétszeresét,

          d.) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy
          e.) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy köteles megfizetni.

(2) Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett nem rendelkezik jövedelemmel, mentesül a  
személyi  térítési  díj  fizetési  kötelezettség  alól.  Jövedelemmel  rendelkező  díj  fizetésére 
kötelezett  e  rendelet  1.sz.  mellékletében  foglaltak  szerint  jövedelmétől  függően  köteles  a  
személyi térítési díjat megfizetni.

      10.  §. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevételéért - kivéve 
a támogató szolgálat szállítási kilométer díját – fizetendő személyi térítési díjat az igénybe 
vevő utólag, a tárgyhónapot követő hó 20. napjáig köteles megfizetni. 



         (2)  A személyi  térítési  díj,  valamint  a gondozási  díj  beszedéséről,  nyilvántartásáról,  a  
fenntartó  számlájára  történő  befizetéséről  a  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ 
gondoskodik a 29/1993. (II.17.)Korm. rendelet 31. §. (2)-(3) bekezdése alapján.

      (3)  A térítési  díj  hátralék megfizetésére vonatkozó eljárás  a  hátralékos Támasz Szociális 
Alapszolgáltatási  Központhoz  benyújtott  kérelmére  indul.  A  kérelem  elbírálására  az 
intézményvezető  jogosult.  Az  intézményvezető  részletfizetést  úgy  engedélyezhet,  hogy  a  
hátralék a kérelem benyújtásától számított 1 éven belül megfizetésre kerüljön.

     11.  §. A Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője és az ellátást igénybe vevő 
a szolgáltatás Szakmai Programjának mellékletét képező megállapodást köt.

  12.   §.  (1)  E rendelet  2012.  április  1. napján lép hatályba,  rendelkezéseit  a  folyamatban lévő 
ügyekben is  kell alkalmazni.

              (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatásról és  
szociális  ellátásokról  szóló  törvényben  szabályozott  személyes  gondoskodást  nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2012. (I.26.)  
Ör.sz. önkormányzati  rendelet. 

Kaba, 2012. március 29.

Dr. Csabai Zsolt                                                                                               Szegi Emma  
      jegyző                                                                                                         polgármester

A rendeletet kihirdettem: 2012. március 30.
                                                                                                                 Dr. Csabai Zsolt
                                                                                                                           jegyző



                                                    1.sz. melléklet a 6 /2012.(III.30. )Ör.sz önkormányzati. rendelethez

1) Számított intézményi térítési díj

a) Étkeztetés      

KABA
(Ft/nap – ÁFA-val)

BÁRÁND
(Ft/nap – ÁFA-val)

BIHARNAGYBAJOM
(Ft/nap – ÁFA-val)

SÁP
(Ft/nap – ÁFA-val)

Helyszínen  történő 
fogyasztás esetén

425 355 300 460

Igénybe  vétel 
helyére  történő 
szállítás  esetén 
(kiosztóhely, lakás)

620 510 445 655

Ha  az  étel  lakásra  történő  kiszállítása  közös  háztartásban  élő  személyek  részére  történik,  a  
kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani.

b) Házi segítségnyújtás

KABA
(Ft/óra)

BÁRÁND
(Ft/óra)

BIHARNAGYBAJOM
(Ft/óra)

SÁP
(Ft/óra)

225 110 0 0

c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Szociálisan rászoruló esetében: 15-Ft/ellátási nap

Szociálisan nem rászoruló esetében: 15-Ft/ellátási nap

d) Támogató szolgáltatás 

Szociálisan rászoruló (súlyos fogyatékos személyek) ellátottak óradíja: 1.890.-Ft

Szociálisan nem rászoruló ( fogyatékos) ellátottak óradíja: 1.890.-Ft

Szociálisan rászoruló (súlyos fogyatékos személyek) szállítási kilométerdíj: 50.-Ft/km    

Szociálisan nem rászoruló (fogyatékos) szállítási kilométerdíj: 50.-Ft/km

e) Nappali ellátások 

ea)  Idősek nappali ellátása 

KABA
(Ft/nap)

BÁRÁND
(Ft/nap)

BIHARNAGYBAJOM
(Ft/nap)

SÁP
(Ft/nap)

90 50 20 50
  

     eb.) Szenvedélybetegek nappali ellátása

KABA
(Ft/nap)

BIHARNAGYBAJOM
(Ft/nap)

220 220

ec.) Pszichiátriai betegek nappali ellátása



KABA
(Ft/nap)

220

2) Ténylegesen alkalmazott intézményi térítési díj

a) Étkeztetés (Kaba, Báránd, Sáp)

aa) Helyszínen fogyasztás esetén (főzőhely) 
Ellátott 
jövedelme

KABA BÁRÁND BIHARN
AGYBAJ

OM

SÁP

(Ft/nap – 
ÁFA-val)

kedvez-
mény 

mértéke

(Ft/nap – 
ÁFA-val)

kedvez-
mény 

mértéke

(Ft/nap – 
ÁFA-val)

kedvez-
mény mértéke

(Ft/nap – 
ÁFA-val)

kedvez-
mény 

mértéke

0-tól -28.500.- 190.- 55% 185.- 48% 150.- 50% 190.- 59%

28.501-42.750.- 250.- 41% 245.- 31% 230.- 23% 250.- 46%
42.751.-54.150.- 270.- 36% 265.- 25% 270.- 10% 270.- 41%
54.151-68.400.- 295.- 31% 285.- 20% 300.- 0% 295.- 36%
68.401.- 85.500.- 375.- 12% 355.- 0% 300.- 0% 375.- 18%
85.501.- tól 400.- 6% 355.- 0% 300.- 0% 400.- 13%

ab) Igénybe vétel helyére történő szállítás esetén (kiosztóhely, lakás) 
Ellátott 
jövedelme

KABA BÁRÁND BIHARN
AGYBAJ

OM

SÁP

(Ft/nap – 
ÁFA-val)

kedvez-
mény 

mértéke

(Ft/nap – 
ÁFA-val)

kedvez-
mény mértéke

(Ft/nap – 
ÁFA-val)

kedvez-
mény mértéke

(Ft/nap – 
ÁFA-val)

kedvez-
mény 

mértéke

0-tól -28.500.- 240.- 61% 240.- 53% 150.- 66% 240.- 63%

28.501-42.750.- 305.- 51% 305.- 40% 230.- 48% 305.- 53%
42.751.-54.150.- 325.- 48% 325.- 36% 270.- 39% 325.- 50%
54.151-68.400.- 375.- 40% 375.- 26% 300.- 33% 375.- 43%
68.401.- 85.500.- 480.- 23% 480.- 6% 300.- 33% 480.- 27%
85.501.- tól 515.- 17% 510.- 0% 300.- 33% 515.- 21%

b) Házi segítségnyújtás
Ténylegesen alkalmazott  intézményi  térítési  díj:  0.-Ft.  A házi  segítségnyújtást térítésmentesen kell 
biztosítani. 

c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Igénybe vétel esetén (nap/forint)



szociálisan rászorult kedvezmény 
mértéke

szociálisan nem 
rászorult  

kedvezmény 
mértéke

15.- 0% 15.- 0%
Amennyiben az igénybevevő 10 napot meghaladóan nem tartózkodik bejelentett lakóhelyén és 
azt előre írásban bejelenti az intézmény felé, ezekre a napokra mentesül a személyi térítési díj 
fizetési kötelezettség alól. 

d) Támogató szolgáltatás
A személyi segítés és információnyújtás esetében a ténylegesen alkalmazott intézményi térítési díj: 0.-
Ft. A személyi segítést, információnyújtást térítésmentesen kell biztosítani.

Ténylegesen alkalmazott intézményi térítési díj távolsági szállítás igénybevétele esetén
- Bármely orvosi igazolással rendelkező szállítás esetén: 18 Ft/km
- Orvosi igazolással rendelkező hozzátartozó kísérő esetén: 15 Ft/km
- Amennyiben több súlyos fogyatékos személy utazik egyszerre, akkor: 

2 személy esetén:            36 Ft/km
                3 személy esetén:             54 Ft/km

4 személy esetén:                                                            72 Ft/km
Súlyosan fogyatékos és fogyatékos esetében amennyiben a szállítást egyidejűleg több jogosult 
is igénybe veszi, a szállítási díjat személyenként külön -  külön kell megállapítani.

Ténylegesen alkalmazott intézményi térítési díj helyi szállítás igénybevétele esetén: 50 Ft/km
      

e) Nappali ellátások 
    ea)  Idősek nappali ellátása

Ténylegesen alkalmazott intézményi térítési díj: 0.-Ft. Az idősek nappali ellátását térítésmentesen kell  
biztosítani.

    eb.) Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali ellátása

A pszichiátriai -, és szenvedély betegek nappali ellátásánál az étkeztetést igénybe nem vevők részére a 
ténylegesen alkalmazott intézményi térítési díj: 0.-Ft. szolgáltatást térítésmentesen kell biztosítani. 

Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának ténylegesen alkalmazott intézményi térítési díja 
étkeztetés igénybevétele esetén

Ellátott 
jövedelme

KABA BIHARNAGYBAJOM

(Ft/nap – ÁFA-val) kedvezmény 
mértéke

(Ft/nap – ÁFA-val) kedvezmény 
mértéke

0-tól -28.500.- 135.- 39% 135.- 39%
28.501-42.750.- 165.- 25% 165.- 25%
42.751.-54.150.- 210.- 5% 210.- 5%
54.151- 220.- 0% 220.- 0%



                                        2.melléklet a 6/2012. (III.30.) Ör.sz önkormányzati. rendelethez

II. JÖVEDELEMNYILATKOZAT

Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok:
Név: ..........................................................................................................................................

Születési név: .............................................................................................................................

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

Születési hely, idő: ......................................................................................................................

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

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

(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)

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

Az  1993.  évi  III.  törvény  117/B.  §-a  szerint  a  mindenkori  intézményi  térítési  díjjal  azonos 
személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy 
vállalja-e (a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak):

□  igen  -  ebben  az  esetben  a  jövedelemnyilatkozat  további  részét  és  a  „III.  Vagyonnyilatkozat”  
nyomtatványt nem kell kitölteni,
□ nem
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok:

 A jövedelem típusa  Nettó összege
 Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból 
származó

 

 Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más 
önálló tevékenységből származó

 

 Táppénz, gyermekgondozási támogatások  
 Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátások

 

 Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított 
ellátások

 

 Egyéb jövedelem  
 Összes jövedelem  

Kiskorú igénybe vevő esetén a családban élőkre vonatkozó (nettó) jövedelmi adatok:

 A család 
létszáma: ..
.................. 
fő

 Munka- 
viszonyból 

és más 
foglalkoztat

ási 
jogviszonyb

ól 
származó

 Társas és 
egyéni 

vállalkozás
ból,

őstermelői, 
szellemi és 
más önálló
tevékeny- 

ségből 
származó

 Táppénz, 
gyermek- 
gondozási 
támogatáso

k

 Önkormán
yzat
és 

munkaügyi
szervek 

által
folyósított
ellátások

 Nyugellátá
s 

és egyéb 
nyugdíjszer

ű 
rendszeres 
szociális 
ellátások

 Egyéb 
jöve- 
delem

 Az ellátást 
igénybe 

vevő 
kiskorú

      



 A közeli
hozzátarto
zók neve,
születési 

ideje

 Rokoni 
kapcsolat

      

 1)        
 2)        
 3)        
 4)        
 5)        
 ÖSSZESE

N:
      

 (szükség esetén a táblázat sorai bővíthetők)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A 
térítési  díj  megállapításához  szükséges  jövedelmet  igazoló  bizonylatokat  egyidejűleg  csatoltam. 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához.

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

................................................................ 
Az ellátást igénybe vevő 

(törvényes képviselő) aláírása


