
Moha  Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
10/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete 
a szociális  és gyermekvédelmi ellátásokról 

 
Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete „A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-
ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 43/B. § (1) bekezdésében, 50. § (3) 
bekezdésében, 132.§ (4) bekezdésében valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 162. § (5) bekezdésében 
foglalt felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed Moha Község közigazgatási területén a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény - a továbbiakban: Szt. - és a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény – a továbbiakban 
Gyvt. - hatálya alá tartozó személyekre. 
 
 

2. A hatáskör gyakorlásának szabályai 
 

2. § 
 

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokra való jogosultság megállapításáról és 
megszüntetéséről a Képviselőtestület által átruházott hatáskörben a polgármester jogosult 
dönteni. 
 

 
3. Általános eljárási rendelkezések 

 
3. § 

 
(1) Az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelem az e rendelet 1. mellékletében 
meghatározott formanyomtatvány kitöltésével, az azon feltüntetett dokumentumok csatolása 
mellett postai úton, vagy a Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Mohai Kirendeltségén  
– a továbbiakban Hivatal - terjeszthető elő személyesen, vagy hivatalból terjesztheti elő az 
Szt. 45.§ (8) bekezdésében foglalt intézmény, szervezet. 
(2) Az önkormányzati segélyre való jogosultság elbírálásához a kérelmező az e rendelet 1. 
melléklete szerinti formanyomtatványon – az azon szabályozott formában és módon – a 
feltüntetett dokumentumok csatolásán túlmenően írásban köteles saját és családja, közös 
háztartásban élő közeli hozzátartozója, illetve háztartása vagyoni, jövedelmi viszonyairól 
nyilatkozni.  
(3) A 6. §-ban foglalt ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 
körülmények megváltozásáról tizenöt napon belül köteles írásban értesíteni a Hivatalt. 
(4) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének elrendelésére - az Szt. 17.§-ában 
foglaltak szerint - a hatáskört gyakorló jogosult. 
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           II. Fejezet 
 

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli támogatások 
 

4. § 
 
Szociális rászorultság esetén jogosult számára az e rendeletben foglalt feltételek fennállása 
esetén pénzbeli ellátásként  

a) aktív korúak ellátása, 
b) ápolási díj, 
c) önkormányzati segély nyújtható.  

 
 

4. Aktív korúak ellátása 
 

5.         § 
 
(1) Az Szt. 37.§ (1) bekezdés d) pontja szerint aktív korúak ellátására jogosult személy, aki 
várandós, rendszeres szociális segélyre jogosult. 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt állapot fennállását a terhes gondozási kiskönyvvel kell 
igazolni.  
(3) A Szt. 37. §  (1) bekezdés b) – d) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély 
folyósításának feltételeként a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
Családsegítő Szolgálatával együttműködik. 
(4) Az együttműködés keretében: 

- a (3) bekezdésben meghatározott együttműködésre kijelölt szervnél a határozat 
jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát 

- a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a beilleszkedést segítő programról 
szóló megállapodást megköti 

- teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. 
(5) Az együttműködésre kijelölt szerv 15 napon belül köteles jelezni a jegyzőnek, ha a (3) 
bekezdés szerinti személy nem vetette magát nyilvántartásba, vagy nem kötötte meg a 
beilleszkedést segítő programról szóló megállapodást. 
(6) A 42) bekezdésben meghatározott határidők elmulasztása esetén igazolási kérelem 
nyújtható be a (3) bekezdésben megjelölt szervhez az elmulasztott határidőt követő 8 napon 
belül. A mulasztás igazolására orvosi igazolás, kórházi zárójelentés, munkaadói igazolás, 
oktatási intézmény igazolása fogadható el. 
(7) Beilleszkedést segítő program az együttműködő személy szociális helyzetéhez és mentális 
állapotához igazodóan 

-  a (3) bekezdésben megjelölt szerv által szervezett, az egyéni képességeket fejlesztő  
vagy életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson való részvétel, 

- a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvétel 
- a  (3) bekezdésben megjelölt szervvel való havi egyszeri személyes kapcsolattartás a 

családgondozó félfogadási idejében. 
(8) Az együttműködés megszegésének minősül: 

- ha az aktív korúak ellátására, rendszeres szociális segélyre való jogosultságot 
megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem veteti 
nyilvántartásba magát 

- ha a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a beilleszkedést segítő 
programról szóló megállapodást nem köti meg 

- nem vesz részt a beilleszkedést segítő programban, elmulasztja a családgondozóval 
történő kapcsolattartást, és mulasztását nem igazolja a (6) bekezdésben foglaltak 
szerint. 
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(9) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a személynek, aki a 
rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt a (3) bekezdésben megjelölt 
szervvel fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten 
megszegi. 
 

5. Ápolási díj 
 

6. § 
 
 
(1) A tartósan gondozásra szoruló, 18. életévét betöltött tartósan beteg személy otthoni 
ápolását, gondozását ellátó nagykorú hozzátartozó a (3) bekezdésben meghatározott mértékű 
anyagi hozzájárulásra jogosult, ha 

a) az ápoló családja összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetében az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, és 
b) az ápolást végző lakóhelye és az ápolt személy lakóhelye, illetve tartózkodási 
helye Moha község közigazgatási területe, és  
c) az ápolást végző személy kötelezettségét az ápolt személy érdekének 
megfelelő módon teljesíti. 

(2) Az ápolási díjat meg kell szüntetni, ha az ápolást végző személy kötelezettségét nem, vagy 
nem az ápolt személy érdekének megfelelő módon teljesíti. Az ápolást végző személy 
kötelezettségét nem, vagy nem az ápolt személy érdekének megfelelő módon teljesíti, ha az 
ápolt személy jelzése vagy az ellenőrzésre jogosult családgondozó jelzése szerint: 

a) az ápolt személy állandó, illetve tartós felügyeletéről nem gondoskodik, vagy 
b) az ápolt személy háziorvosával egészségi állapotának helyreállítása érdekében 
nem tart rendszeres, illetve szükségképpeni kapcsolatot, vagy 
c) az ápolt személy részére a személyi és lakókörnyezeti higiéné, illetve az 
egészségi állapota megtartásához, javításához szükséges előírt, valamint elvárt 
feltételeket nem biztosítja, az alapvető ápolási, gondozási feladatokat nem teljesíti.  

(3) Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott 
alapösszeg 80%-a. 
 
 

6. Önkormányzati segély 
 

7. § 
 
(1) Önkormányzati segélyben részesíthető az a személy, aki időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzd, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetnek, valamint időszakos vagy tartós létfenntartási gondnak minősül, ha a 
kérelmező  

a) a lakhatást veszélyeztető krízisállapota miatt lakásfenntartással kapcsolatos 
közüzemi, szolgáltatási díjhátralékkal rendelkezik, vagy a tárgyévi tüzelőanyag-költség 
kifizetése miatt anyagi többletterhet visel, vagy 
b) lakhatását veszélyeztető elemi kár elszenvedése miatt anyagi segítségre szorul, 
vagy 
c) egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó 
gyógyszerköltségének kifizetése megélhetését súlyosan nehezíti, vagy 
d) a társadalombiztosítási nyugellátásról rendelkező jogszabályban 
meghatározottak szerinti nyugellátásban részesül és megélhetése biztosításához anyagi 
segítségre szorul, vagy munkanélkülivé válása miatt anyagi segítségre szorul vagy 
e) elhunyt személy eltemettetése miatt anyagi segítségre szorul vagy 
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f) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához vagy 
iskoláztatáshoz, vagy gyermek fogadásának előkészítéséhez vagy a nevelésbe vett 
gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való 
visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások vagy a gyermek hátrányos 
helyzete miatt anyagi segítségre szorul. 

(3) A (2)  bekezdés a), c), d) és f) pontja szerinti önkormányzati segélyre jogosult a 
kérelmező, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj 200 %-át nem 
haladja meg. 
(4) Az önkormányzati segély összege a (3) bekezdésben meghatározott esetekben nem 
haladhatja meg a 20.000 Ft-ot. 
(5) Egy naptári éven belül egy alkalommal jövedelemhatárra tekintet nélkül önkormányzati 
segélyben részesíthető az a személy, aki a (2) bekezdés a), c), d) és f) pontjában foglaltak 
alapján anyagi segítségre szorul. 
(6) Az önkormányzati segély összege az (5) bekezdésben foglalt esetben nem haladhatja meg 
a 10.000 Ft-ot. 
(7) A (2) bekezdés b) pontja szerinti önkormányzati segélyre jogosult a kérelmező, ha a 
családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át, egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj 250 %-át nem haladja meg. 
(8) Az önkormányzati segély összege a (7) bekezdésben meghatározott esetekben nem 
haladhatja meg a 100.000 Ft-ot, és  naptári évente egy alkalommal adható. 
(9) A (2) bekezdés e) pontja szerinti önkormányzati segélyre jogosult az a személy, aki az 
elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott. A segély iránti kérelmet a haláleset 
bekövetkeztétől számított 30 napon belül lehet előterjeszteni, a kérelemhez mellékelni kell a 
halotti anyakönyvi kivonatot, amennyiben a haláleset nem Moha községben történt, a 
kérelmező nevére kiállított temetési számlát, az eltemettető családjának jövedelemigazolásait. 
(10) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 

a) 20 %-a, amennyiben a kérelmező családjában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetében annak 
150 %- át, 

 b) 10 %, amennyiben a kérelmező családjában az 1 főre jutó jövedelem meghaladja az 
     a) pontban meghatározott jövedelemhatárt. 
 
 
 

7. Karácsonyi segély, beiskolázási segély, babasegély 
 

8. § 
 

(1) Jövedelemhatárra tekintet nélkül minden évben egy alkalommal, karácsony előtt a 65 
év feletti lakosok karácsonyi segélyben részesülnek, amelynek mértékéről a 
Képviselőtestület anyagi lehetőségeinek függvényében a mindenkori költségvetési 
rendeletében dönt. 
(2) Jövedelemhatárra tekintet nélkül minden évben egy alkalommal, szeptember hónapban 
az általános és középiskolás gyermeket nevelő családok a tanévkezdés kiadásainak 
mérséklésére beiskolázási segélyben részesülnek, amelynek mértékéről a Képviselőtestület 
anyagi lehetőségeinek függvényében a mindenkori költségvetési rendeletében dönt. 
(3) Jövedelemhatárra tekintet nélkül az újszülött gyermek érkezésével kapcsolatos 
kiadások mérséklésére babasegélyben részesülnek azok a családok, amelyekben gyermek 
születik. A segély mértékéről a Képviselőtestület anyagi lehetőségeinek függvényében a 
mindenkori költségvetési rendeletében dönt. 
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         III. Fejezet 
 
        Természetben nyújtott szociális ellátások 
 

9. § 
 
Szociális rászorultság esetén jogosult számára az e rendeletben foglalt feltételek fennállása 
esetén természetben nyújtott ellátásként 

a) közgyógyellátás  
b) önkormányzati segély nyújtható. 

     
8. Közgyógyellátás 

 
10. § 

 
(1) Kérelemre - méltányosságból - közgyógyellátásra jogosultság állapítható meg azon 
kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át, egyedül élő esetében a 200 %-át 
továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. 
(2)    Kivételes méltányosságból annak is megállapítható a közgyógyellátásra való 
jogosultság, aki tartósan gondozásra szoruló beteg, vagy fogyatékos és a háztartásban az egy 
főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem 
haladja meg és havi gyógyszerköltsége az öregségi nyugdíj 25 %-át eléri vagy meghaladja. 
 

9. Természetben nyújtott önkormányzati segély 
 

11. § 
 

(1) A 7.§-ban meghatározott önkormányzati segély természetbeni szociális ellátás 
formájában is nyújtható. 
(2) Szociális célú tűzifa juttatásra jogosult a kérelmező, ha a családban az egy főre jutó 
havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló 
esetében az öregségi nyugdíj 200 %-át nem haladja meg. 
(3)  A természetbeni támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt a 
jogosultat, aki   

a) aktív korúak ellátására, 
b) időskorúak járadékára, 
c) lakásfenntartási támogatásra - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli 
formában történő nyújtására – jogosult valamint  
d) a Gyvt-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel. 

(4)  Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítható. 
 

IV. Fejezet 
 

Szociális szolgáltatások 
 

12.       § 
 
Az önkormányzat a következő személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátás formákat 
biztosítja: 
      - étkeztetés 

- házi segítségnyújtás 
- családsegítés. 



 

 

- 6 - 
 
Az önkormányzat ezen szociális alapszolgáltatásokat a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi 
Társulás útján, a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásának átadására vonatkozó 
megállapodás szerint látja el. 
 

10. Étkeztetés 
 

13.       § 
 
(1) Az önkormányzat az Szt. 62. §-ában foglaltak alapján a szociálisan rászorulók részére 
a szociális étkeztetést külön szerződés keretében, kiszállítással biztosítja a következő 
feltételek szerint:  

a) életkora miatt rászoruló az a személy, aki a 65. életévét betöltötte, 
b) egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos 

vagy kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen 
gondoskodni nem tud.  

c) fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni a súlyosan fogyatékos személyt, aki a 
súlyos fogyatékosságát külön jogszabály szerint igazolja,  

c)  pszichiátriai betegsége vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt 
a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és pszichiátriai- vagy 

�szenvedélybetegségét a kezel orvos által kiállított szakvéleménnyel igazolja.  
d) hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki éjszakáit 

közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti. 
(2) A szociális étkeztetést az önkormányzat jövedelmi helyzetre tekintet nélkül 
megállapítja, ha az (1) bekezdésben foglalt feltételek bármelyike fennáll. 
(3) Térítési díjat nem kell fizetnie annak a szociális étkeztetésben részesülő személynek, 
akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 100 %-át. 
(4) A térítési díj 50 %-át kell fizetnie annak a szociális étkeztetésben részesülő 
személynek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét meghaladja, de nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a 200 %-át. 
(5) A szociális étkezést igénybevevők térítési díjat fizetnek, melyet külön rendelet 
tartalmaz.  
 

V. Fejezet 
 

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 
 

11. Gyermekjóléti szolgáltatás 
 
14. § 

 
Moha Község Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Székesfehérvári 
Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő, Székesfehérvári Kistérségi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Központján keresztül biztosítja.  A Gyermekjóléti 
Központ évente egyszer köteles beszámolni a képviselőtestületnek a végzett munkáról. 
 

12.  Gyermekek napközbeni ellátása 
 

15. § 
 
Moha Község Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátásáról a Sárkeresztesi Ficánkoló 
Óvodában és a II. Rákóczi Ferenc Angol-Magyar Kéttannyelvű Általános Iskola Bársony 
István Tagiskolájában napközi otthonos ellátás keretében gondoskodik. 
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13.  Gyermekek átmeneti gondozása 
 

16. § 
 
Moha Község Önkormányzata a gyermekek átmeneti gondozásáról helyettes szülőnél történő 
elhelyezés útján gondoskodik, a Gyvt-ben meghatározottak figyelembevételével. 
 

14.  Térítési díjak 
 

17. § 
 
A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért térítési 
díjat kell fizetni. A térítési díjakat az önkormányzat külön rendelet keretében határozza meg. 
 
 
           VI. Fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

18. § 
 
 
(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.  
(2) Hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2007.(II.15.) 
önkormányzati rendelet valamint a gyermekek védelméről szóló 2/2007.(II.15.) 
önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 
  Kovács Sándorné     Iván Szilvia 
    polgármester           jegyző 
 
 
 
 
 
Kihirdetve: 2013. december 5. 
 
 
     Iván Szilvia jegyző 
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1.melléklet a 10/2013.(XII.5) önkormányzati rendelethez 
ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM 

A KÉRELMET NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KELL KITÖLTENI 

Kérelmező adatai: 
Kérelmező neve:_________________________ születési neve: __________________________ 

Születési hely:_____________________________ idő: ________ év  ___________hónap  __nap. 

Anyja neve:__________________________ kérelmező családi állapota: ___________________ 

Lakóhely:    ________________________      _________________________________________ 

Tartózkodási helye és bejelentkezés időpontja: _________________________________________ 

Telefon (nem kötelező megadni):_______________  E-mail : ________________________ 
 

Nyilatkozat a kérelmező és a vele együtt élő családtagokról, és jövedelmekről 
Rokonsági 

fok 
Név Születési hely szül.idő 

év-hó-nap 
Anyja neve jövedelme 

kérelmező 
 

     

Házastárs/ 
élettárs 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
Ingatlan adatai (amelyben  lakik) 

Ingatlan      alapterülete: ….. m2        szobáinak száma:…….…komfortfokozata: ……………….. 
Lakáshasználat jogcíme: -tulajdonos, tulajdonos rokona�, -főbérlő, főbérlő rokona,� albérlő�,  -

ágybérlő� -jogcím nélküli lakó�, -nincs lakása�. 
Nem saját tulajdon esetén a tulajdonos neve:__________________címe:______________________ 
Vagyon hasznosításából, bérbeadásból származó jövedelmem:      VAN:…….Ft/hó,            NINCS 

Nyilatkozat a kérelmező és a vele együtt élő családtagok vagyoni helyzetéről 
 

Tulajdon fajtája 
 

Címe 
alapterülete 

m2 
becsült 

forgalmi értéke 
szerzési 

éve 
Családi ház, öröklakás     
Üdülő     
telek, hétvégi ház     
Garázs     
egyéb ingatlan     
Gépkocsi 
tipusa 

 kora: 
(év) 

 szerzési 
éve: 

 becsült forg. 
értéke (Ft.) 

 

 
Rendkívüli élethelyzet indokolása:  _________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Alulírott kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy 
személyes adataimat, (hozzátartozóim adatait) a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából 
kezeljék. 
 
…………………………. ……..év……………..hó ……nap 
 
                                                                                     --------------------------------------------- 
                                                                                                                         kérelmező aláírása 
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 TÁJÉKOZTATÓ   
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 

- kérelmező személyi igazolványát, lakcímkártyáját, bevándorlási ill. letelepedési engedélyét 
- amennyiben az iratokat fénymásolatban csatolja, azok eredeti példányát 

 
Kérelemhez MELLÉKELNI kell:  

1. A kérelmező és a vele együtt élő családtagok n e t t ó jövedelméről szóló igazolást 
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a 

továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását 
megelőző hónap jövedelmét, 

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a 
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem 
egyhavi átlagáról szóló igazolást, azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már 
lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos 
összegében kell beszámítani. 

2. Társas és egyéni vállalkozás esetén a NAV  által adott jövedelemigazoláshoz mellékelni kell a 
vállalkozó NYILATKOZATÁT egy év nettó jövedelméről 

3. Munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált munkanélküli, és 
elhelyezkedése érdekében mióta működik együtt  

4. Nyugdíjas kérelmező esetén a januárban a NYUFIG által januárban megküldött éves igazolást 
5. Tankötelezettségét betöltött (16 éven felüli) gyermek tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról 

szóló igazolást, nappali/esti/levelező tagozat megjelölésével. 
6. gyermek elhelyezéséről szóló bírósági végzést, vagy gyámhatósági határozatot, 
7. gyámság/gondnokság alá helyezett esetében a gyám/gondnok kirendelő határozatot. 
8. gyermektartásdíj megállapításáról szóló határozatot, és igazolást/nyilatkozatot a jelenleg kézhez 

kapott tartásdíj összegéről. 
9. albérlet esetén az albérleti szerződés másolatát, szívességi lakáshasználat esetén a lakás 

tulajdonosának nyilatkozatát a szívességi lakáshasználatról, megosztott lakás esetén bírói ítélet. 
 

Rendkívüli élethelyzetbe kerül különösen az, aki és akinek a családja nem rendelkezik olyan, az 
Sztv 4.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal, amelyet értékesíthetne anélkül, 
hogy veszélyeztetné lakhatási és megélhetési feltételeit illetve vagyona hasznosításából  
jövedelem nem származik és:  

g) a lakhatást veszélyeztető krízisállapota miatt lakásfenntartással kapcsolatos közüzemi, 
szolgáltatási díjhátralékkal rendelkezik, vagy a tárgyévi tüzelőanyag-költség kifizetése miatt 
anyagi többletterhet visel, vagy 

h) lakhatását veszélyeztető elemi kár elszenvedése miatt anyagi segítségre szorul, vagy 
i) egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó gyógyszerköltségének 

kifizetése megélhetését súlyosan nehezíti, vagy 
j) a társadalombiztosítási nyugellátásról rendelkező jogszabályban meghatározottak 

szerinti nyugellátásban részesül és megélhetése biztosításához anyagi segítségre szorul, vagy 
munkanélkülivé válása miatt anyagi segítségre szorul vagy 

k) elhunyt személy eltemettetése miatt anyagi segítségre szorul vagy 
l) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához vagy iskoláztatáshoz, 

vagy gyermek fogadásának előkészítéséhez vagy a nevelésbe vett gyermek családjával való 
kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó 
kiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul. 

 
 


