Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli, természetbeni ellátások és a szociális alapszolgáltatások helyi szabályairól
Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1§ (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3)
bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45.
§ (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92.§ (1)-(2)
bekezdéseiben, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 8a) pontjában biztosított feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet hatálya Nyergesújfalu város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező,
életvitelszerűen élő, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban:Szt) 3. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.
II. fejezet
2. Ellátásra való jogosultság megállapításának általános szabályai
2.§
(1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokat az igényelt ellátás
típusának megfelelő az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon a Nyergesújfalui
Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) történő benyújtásával
lehet kérelmezni.
(2) A pénzbeli és természetbeni ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezőnek saját
és családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól – az igényelt ellátás típusának megfelelő
formanyomtatványban meghatározott tartalom szerint – nyilatkoznia kell, és a kérelem
benyújtásával egyidejűleg a saját, illetve a családtagjaira vonatkozó jövedelemigazolásokat
csatolnia szükséges.
(3) Amennyiben a kérelmező, a nagykorú közeli hozzátartozója, vagy a háztartásában
életvitelszerűen vele együtt lakó nagykorú más személy rendszeres jövedelemmel nem
rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozattal együtt a kérelemhez csatolni kell a Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztályának igazolását arról, hogy a nevezett személyek regisztrált
álláskeresők.
(4) Gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a kérelem benyújtásakor igazolnia és csatolnia
kell:
a) a gyermek elhelyezésére, vagy ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági
döntést, vagy 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 vagy a gyámhivatal által felvett jegyzőkönyvet a szülők
egyezségéről
c) özvegy szülő esetén az árvaellátás összegéről szóló igazolást.

(5) Amennyiben a gyermekét egyedül nevelő szülő nem rendelkezik a (4) bekezdés a) és b)
pontokban megjelölt hivatalos irattal, abban az esetben az erről szóló nyilatkozatot kell a
kérelemhez becsatolni.
(6) Amennyiben a gyermek után a különélő szülő nem fizet tartásdíjat, e tényről és okáról a
gyermeket nevelő szülő nyilatkozatát kell a kérelemhez becsatolni.
(7) Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem esetében csatolni kell azokat az iratokat,
igazolásokat, amelyek alkalmasak a kérelmező illetve családja létfenntartási gondjának
megítélésére.
3.§
(1) A támogatás iránti kérelmek elbírálása során a polgármester a jogosultsági feltételek
megléte, ellenőrzése, illetve a szociális körülmények vizsgálata céljából környezettanulmányt
készíthet.
(2) Az ellátások közül:
a) a rendszeres ellátást havonta utólag a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig,
b) az eseti jellegű ellátást a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül kell kifizetni.
(3) A megállapított pénzbeli ellátás kifizetése
a) postai úton,
b) közüzemi szolgáltatókhoz történő utalással,
c) Polgármesteri Hivatal pénztárában készpénzben, vagy
d) bankszámlára utalással történhet.
(4) Az ellátás kifizetésének módjáról a polgármester dönt.
3. Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése
4.§
(1) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátások megtérítése a kötelezett szociális
helyzetére tekintettel méltányosságból elengedhető, csökkenthető, illetve részletekben is
visszafizethető.
(3) Az ellátás megtérítése méltányosságból akkor engedhető el, ha a visszafizetésre kötelezett
a) hajléktalanná vált, vagy
b) háztartásában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 50%-át meg nem
haladó mértékre esett vissza.
(4) Az ellátás megtérítése méltányosságból akkor csökkenthető, ha a visszafizetésre kötelezett
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80 %-át meg nem haladó mértékre esett vissza. A csökkentés mértéke a fizetési
kötelezettség 50 %-áig terjedhet.
(5) Az ellátás megtérítése részletekben akkor teljesíthető, ha a visszafizetésre kötelezett
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130 %-át nem éri el.
(6) Részletfizetés időtartama a fizetési kötelezettség összegétől függően:
a) 50 000 forintig
3 hónap,
b) 50 001-100 000 forintig 6 hónap,
c) 100 000 forint felett
8 hónap.
(7) A méltányossági kérelmet a visszafizetést elrendelő határozat véglegessé válását követő 15
napon belül lehet benyújtani.
(8) Az ellátás megtérítésének elengedéséről, csökkentéséről vagy részletekben történő
teljesítéséről a polgármester dönt.

III. fejezet
4. Pénzbeli és természetbeni ellátások formái
5. §
(1) Nyergesújfalu Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a Szt., illetve az e
rendeletben meghatározott feltételek szerint
a) rendszeres települési támogatásként
aa) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez lakhatási támogatást,
ab) a gyógyszerkiadások viseléséhez gyógyszertámogatást,
ac) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző
személy részére ápolási célú települési támogatást,
b) rendkívüli települési támogatást nyújt.
5. A lakhatási támogatás
6. §
(1) A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által
lakott lakóingatlan vagy nem lakás céljára szolgáló épület lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás.
(2) A lakhatási támogatásra jogosult
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülélő esetén 350 %-át,
b) a kérelmező illetve háztartás tagjai vagyonnal nem rendelkezik, és
c) életvitelszerűen a közüzemi számlán feltüntetett címen lakik.
(3) Az (1) bekezdés szerinti lakhatási támogatás a következő kiadásokra nyújtható:
a) lakbér,
b) elektromos áram,
c) víz- és csatornahasználat,
d) távhőszolgáltatás.
(4) A lakhatási támogatás ugyanazon lakóingatlan esetén csak egy jogosult részére állapítható
meg, függetlenül a lakóingatlanban élő személyek és háztartások számától. Külön
lakóingatlannak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal
megosztott lakóingatlan lakrészeit.
7.§
(1) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege
a) ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, akkor havi 10.000.-Ft,
b) ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket
meghaladja, akkor havi 5.000.-Ft.
(2) A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelemhez a 2§ (2) bekezdésben előírtakon felül
csatolandó annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolata, amelyre a kérelmező a
lakhatási támogatás utalását kéri.
(3) A lakhatási támogatás egy év időtartamra kerül megállapításra.
(4) Ismételten benyújtott kérelem esetén a korábban megítélt lakhatási támogatás lejártának
napjától kerül megállapításra.
(5) A lakhatási támogatás folyósítása havonta a kérelmező által megjelölt szolgáltató részére
történik.
(6) A lakhatási támogatás megszűnik:

a) az ellátásban részesülő személy a lakóingatlant részben, vagy egészben nem lakás céljára
használja, vagy
b) a lakóingatlan használatát másnak átengedi, vagy
c) a lakóingatlanban nem él életvitelszerűen,
(7) Lakhatási támogatás iránti kérelemről a polgármester dönt.
6. A gyógyszertámogatás
8. §
(1) A gyógyszertámogatás a szociálisan rászorult személy részére az egészségügyi állapot
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó gyógyszer-kiadásainak csökkentése érdekében
nyújtott települési támogatás.
(2) A gyógyszertámogatásra jogosult
a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülélő esetén 350%-át és
b) havi rendszeresen szedett gyógyszer költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 30 %-át.
(3) A gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelemhez 2§ (2) bekezdésben előírtakon felül
csatolandó:
a) a háziorvos által a kérelmező gyógyszer szükségletéről kiállított igazolás és
b) a gyógyszertár igazolása az orvosi igazoláson szereplő gyógyszerek költségéről.
(4) A gyógyszertámogatás összege a (3) bekezdés alapján igazolt költség 50%-a, de legfeljebb
havi 20.000.-Ft összegben állapítható meg.
(5) Nem állapítható meg gyógyszertámogatás annak a személynek, aki Szt 50§ (1) és (2)
bekezdések alapján közgyógyellátásra jogosult.
(6) A gyógyszertámogatás egy év időtartamra kerül megállapításra.
(7) Gyógyszertámogatás iránti kérelemről a polgármester dönt.
7. Ápolási célú települési támogatás
9.§
(1) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző
személy részére települési támogatás nyújtható.
(2) Ápolási célú települési támogatás állapítható meg az alábbi együttes feltételek fennállása
esetén:
a) a kérelmező
aa) 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi;
ab) kora, egészségi állapota alapján alkalmas az ápolt személy gondozási és ápolási igényére
tekintettel a feladat ellátására;
ac) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250%- át, egyedülélő esetén 350%-át és vagyonnal nem rendelkezik;
ad) nem vagy csak részmunkaidős keresőtevékenységet folytat,
ae) nem jogosult az Szt. 41.§ (1) bekezdése alapján ápolási díjra;
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy háztartásában a kérelmezőn kívül ápolásra,
gondozásra alkalmas más személy nincs;
c) az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés nem áll fenn.
(3) A kérelemhez 2§ (2) bekezdésben előírtakon felül csatolandó a 18. életévét betöltött tartósan
beteg személy állapotát igazoló háziorvos vagy szakorvos igazolása.
(4) Az ápolási célú települési támogatás folyósítása alatt az ápolást végző személy ápolási
kötelezettségének teljesítése bármikor ellenőrizhető.

(5) Az ápolási célú települési támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80%-a.
(6) Az ápolási célú települési támogatás folyósítását meg kell szüntetni, ha:
a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
b) az ápolást végző személy az ápolási kötelezettségét nem teljesíti,
c) az ápolt személy meghal,
d) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali
ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül.
(7) Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy több
egymást követő napon – kivéve, ha az ápolt személy egészségi állapota ezt indokolja, illetve az
ápolást végző személy akadályoztatása miatt az ápolási tevékenységet nem tudja ellátni – nem
gondoskodik:
a) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről,
b) az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményeinek biztosításáról,
c) az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről.
(8) Az ápolási célú települési támogatás egy év időtartamra kerül megállapításra.
(9) Ápolási célú települési támogatás iránti kérelemről a polgármester dönt.
8. Rendkívüli települési támogatás
10. §
(1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető a Szt. 45. § (4) bekezdésében foglalt
létfenntartási gondok fellépése esetén az a személy, aki önmaga, illetve családja
létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt
többletkiadások vagy gyermeke hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően rendkívüli települési támogatás állapítható meg továbbá annak
a személynek, aki esetében különösen:
a) sérelmére elkövetett bűncselekményből vagy szabálysértésből anyagi kára keletkezett,
b) egy hónapot meghaladóan önhibáján kívül ellátás nélkül marad, (nyugdíjellátás,
rokkantellátás, járadék folyósításának, illetve egyéb ellátás pl. családi pótlék megszűnése)
c) súlyos vagy életveszélyes sérüléssel járó balesetet szenved,
d) hozzátartozójának halála következik be,
e) önhibáján kívül bekövetkezett, lakhatását szolgáló épület rendeltetésszerű használatát
akadályozó meghibásodás (pl. csőtörés, gázrobbanás, elektromos meghibásodás, stb.) miatt
nem tervezett rendkívüli kiadásra kényszerül, és nincs biztosítása,
f) a lakáshasználati joga megszűnik, hajléktalanná válik,
g) adósság miatt kikapcsolt közüzemi szolgáltatás újra üzembe helyezésének anyagi terhe,
h) gyógyintézeti kezelés díjának kiegyenlítése (szanatóriumi ápolás, gyógyfürdő vagy egyéb
orvosi kezelés),
i) egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott az egészség megőrzése,
helyreállítása érdekében szükséges szolgáltatás igénybevétele, gyógyászati segédeszközök
beszerzése, ha annak díja, költsége meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 30 %-át,
j) gyermek és fiatal felnőtt iskoláztatásával, a gyermek óvodai nevelésével, bölcsődei
elhelyezésével kapcsolatos egyszeri kiadások, vagy a védőnői szolgálat, illetve háziorvos által
javasolt szolgáltatások, ellátások igénybevétele,
k) tüzelőanyagot önerőből nem tud megvásárolni és a tüzelőanyag hiánya létfenntartását
veszélyezteti,

l) év végi közüzemi költségek elszámolásakor jelentkező magas összegű hátralék-fizetési
kötelezettség miatti többletkiadások viselésére nem képes illetve ezek viselése létfenntartását
átmenetileg veszélyezteti,
m) nagyobb összegű, váratlan vagy előre látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem tud
kiegyenlíteni.
(3) Rendkívüli települési támogatásra jogosult:
a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő
esetében, vagy ha a családban magasabb összegű családi pótlékkal rendelkező személy él, az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át és
b) a kérelmező és a családtagjai egyike sem rendelkezik vagyonnal.
(4) Különös méltányosságot érdemlő esetekben, akkor is megállapítható a rendkívüli települési
támogatás, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem legfeljebb 50%-kal
haladja meg a (3) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárt és vagyona nincs.
(5) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez a 2§ (2) bekezdésben
előírtakon felül csatolandó a bekövetkezett rendkívüli élethelyzetet alátámasztó irat.
(6) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez igényelt rendkívüli települési támogatás
iránti kérelemhez az (5) bekezdésben előírtakon felül csatolandó:
a) a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példánya,
b) a halotti anyakönyvi kivonat másolata.
A kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani.
11.§
(1) A rendkívüli települési támogatás összege - rászorultsághoz igazodóan - 3.000 Ft-tól 50.000
Ft-ig adható, mely különösen indokolt létfenntartását súlyosan veszélyeztető helyzet esetén
magasabb legfeljebb 100.000 Ft összegű is lehet.
(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli
települési támogatás mértéke 50.000 Ft.
(3) A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátásként is nyújtható.
(4) Természetbeni ellátás különösen:
a) ellátás céljára felhasználható anyagok élelmiszer, tüzelőanyag átadása,
b) ellátást biztosító szolgáltatások számláinak kiegyenlítése,
c) adóhatóságok általi követelés kiegyenlítése.
(5) A rendkívüli települési támogatás mértékének megállapításánál figyelembe kell venni, hogy
az arra jogosult az adott évben az alábbi támogatásokban részesült-e:
a) lakhatási támogatás,
b) gyógyszertámogatás,
c) rendkívüli települési támogatás.
(6) A rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg a kérelmező és a vele közös
háztartásban élő közeli hozzátartozói számára az ugyanazon létfenntartási gondra való
hivatkozással, 90 napon belül ismételten benyújtott kérelemre.
(7) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemről a polgármester dönt.
9. Köztemetés
12. §
(1) Kérelemre a Szt. 48. § (1) bekezdésében szereplő esetekben a polgármester köztemetést
rendel el.
(2) A Szoctv. 48.§ (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a polgármester a

visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül kérelemre,
méltányosságból az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítési
kötelezettsége alól:
a) egészben mentesíti, ha családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,
b) 50 %-ban mentesíti, ha családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, feltéve, hogy annak megfizetése
a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné.
IV. fejezet
10. Szociális alapszolgáltatások
13.§
(1) Az Önkormányzat az alábbi személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
alapszolgáltatásokat biztosítja:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés,
d) nappali ellátás.
11. Étkeztetés
14.§
(1) Étkeztetés azoknak a személyeknek legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről való
gondoskodás, akik a következő feltételek valamelyikének megfelel:
a) életkora miatt rászoruló személy, aki a 60. életévét betöltötte,
b) egészségi állapota miatt rászorulónak tekintendő az a személy, aki krónikus vagy akut
megbetegedése, fogyatékossága miatt, illetve a háziorvos, kezelőorvos igazolása alapján,
mozgásában olyan mértékben korlátozott, hogy önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni,
c) fogyatékossága miatt rászorulónak tekintendő az a személy, aki önmaga ellátásáról nem tud
gondoskodni és fogyatékosságát igazolja,
d) pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak tekintendő az a
személy, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, de önmaga ellátásáról nem tud
gondoskodni,
e) hajléktalansága miatt rászorulónak tekintendő az a személy, aki lakóhellyel nem rendelkezik,
„Nyergesújfalu” települési szintű bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
(2) Az Önkormányzat az étkeztetést ellátási szerződés alapján a Nyergesújfalui Szent Mihály
Plébánia útján biztosítja.
12. Házi segítségnyújtás
15.§
(1) Az Önkormányzat a házi segítségnyújtást ellátási szerződés alapján a Nyergesújfalui Szent
Mihály Plébánia útján biztosítja.
13. Családsegítés
16.§
(1) A családsegítést az Önkormányzat részvételével működő Lábatlan Intézményfenntartó
Társulás által fenntartott Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat biztosítja.
(2) A családsegítés igénybevételére vonatkozó részletszabályokat a Társulási Megállapodásban

foglaltak, valamint Lábatlan Város Önkormányzatának, mint székhelytelepülésnek a szociális
ellátások helyi rendezéséről szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete tartalmazza.
14. Nappali ellátás
17.§
(1) Az Önkormányzat a nappali ellátást ellátási szerződés alapján a Nyergesújfalui Szent Mihály
Plébánia útján biztosítja.
IV. fejezet
15. Záró rendelkezések
18. §
(1) Ez a rendelet 2019. május 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet.

Mihelik Magdolna
polgármester

Dr. Szabó Attila
jegyző

A rendeletet 2019. április 30. napján kihirdettem.
Dr. Szabó Attila
jegyző

1. melléklet a 8/2019.(IV.30.) Ny,Kt. rendelethez

Kérelem
települési támogatás megállapítására
/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/
Alulírott kérem, hogy részemre az alábbi települési támogatást szíveskedjenek megállapítani:
(A megfelelőt kérjük aláhúzni, egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg.)
a) Gyógyszertámogatás
b) Lakhatási támogatás
c) Ápolási célú támogatás
d) Rendkívüli települési támogatás

1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1.1. Neve: ________________________________________________________________
1.1.2. Születési neve:_________________________________________________________
1.1.3. Születési helye, ideje (év, hó nap): _________________________________________
1.1.4. Anyja neve: ___________________________________________________________
1.1.5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele /TAJ száma/: ___________________________
1.1.6. Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: ___________________________
1.1.7. Állampolgársága:_______________________________________________________
1.1.8
Lakóhelye: ____________________________________________________________
1.1.9. Tartózkodási helye: _____________________________________________________
1.1.10. Értesítési címe: ________________________________________________________
1.1.11. Telefonszám: _________________________________________________________
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
EU kék kártyával rendelkező, vagy
bevándorolt/letelepedett, vagy
menekült/oltalmazott/hontalan

1.3.

Kérlemező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók
száma: ______________ fő.

1.4.

Kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai:
Közlei hozzátartozó neve
Születési helye, ideje
(születési neve)
(év, hó, nap)

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.

Anyja neve

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele

2. Támogatás igénylésének indoka
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Jövedelem nyilatkozat
A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak havi nettó jövedelme forintban:
A jövedelmek típusai

A
kérelmező
jövedelme

A kérelmező családjában
élő közeli hozzátartozók

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó jövedelem
ebből: közfoglalkoztatásból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó jövedelem
3. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
szociális ellátások
5. Önkormányzat, járási
hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes nettó jövedelem
8. A család összes nettó jövedelmét
csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj
összege)
1.

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

4. Lakhatási támogatás iránti igény esetén kitöltendő
4.1. A lakhatási támogatást az alábbi lakhatáshoz kapcsolódó kiadásom támogatásához kérem:
(A megfelelőt kérjük aláhúzni, egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg.)

a)
b)
c)
d)

Villanyáram
Víz- és csatornahasználat
Távhőszolgáltatás
Lakbér

4.2. A támogatással érintett lakás nagysága: ……. m2
4.3. A lakásban tartózkodás jogcíme: ……………………………………………………

5. Nyilatkozatok
5.1 Gyógyszertámogatás, ápolási díj vagy rendkívüli települési támogatási iránti igény esetén a kérelmező
és családtagjai, lakhatási támogatás iránti igény esetén a kérelmező és háztartásában élőkre vonatkozó
VAGYONI ADATOK
(amennyiben nem rendelkeznek vagyonnal, a nyilatkozatot át kell húzni!)
1.

Lakástulajdon

és

lakótelek-tulajdon

címe:

......................................város/község
2
................................................. út/utca/tér (egyéb:.................) ............... hsz., alapterülete: ............m , tulajdoni
hányad: .................. a szerzés ideje:............. év
Forgalmi érték: :................................... Ft.
A tulajdonos neve: …………………………………………………………………………
2.

Üdülőtulajdon

és

üdülőtelek-tulajdon

címe:

...................................város/község
2
................................................. út/utca/tér (egyéb:.................) ............... hsz., alapterülete: ............m , tulajdoni
hányad: .................. a szerzés ideje:............. év
Forgalmi érték: :................................... Ft.
A tulajdonos neve: …………………………………………………………………………
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épülettulajdon megnevezése
(zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):
...................................................................................................................................
címe:................................város/község..........................út/utca/tér (egyéb:.............) ........hsz., alapterülete: .... .
2
m , tulajdoni hányad ........, a szerzés ideje: .......... év
Forgalmi érték: .................. ………….Ft.
A tulajdonos neve: …………………………………………………………………………
4. Termőföldtulajdon megnevezése:…….....................................................................
címe:................................város/község..........................út/utca/tér (egyéb:.............) ........hsz., alapterülete: .... .
2
m , tulajdoni hányad ........, a szerzés ideje: .......... év
Forgalmi érték: .................. ………….Ft.
A tulajdonos neve:…………………………………………………………………………
5. Vagyoni értékű jog megnevezése: .........................................................................
(haszonélvezeti jog, használati jog, bérleti jog stb.)
2
címe:................................város/község..........................út/utca/tér (egyéb:.............) ......hsz., alapterülete: ....m ,
a szerzés ideje: ..... év, vagyoni érték..... ………….Ft.
A jogosult neve:………………………………………………………………………………
6. Gépjármű megnevezése: .......................................................................................
tipusa:.............................. gyártási éve: .................

rendszáma:....................

a szerzés ideje:......................... becsült forgalmi értéke:............................................
A tulajdonos neve:…………………………………………………………………………

II.
5.2 Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/ a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmei adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló
szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján –
ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Nyergesújfalu, _________év ____________________ hó __________ nap

__________________________________
kérelmező aláírása
Figyelem:

A települési támogatás igénylésekor az igénylőnek be kell mutatnia érvényes személyazonosító
igazolványát vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmányát, lakcímkártyáját,
társadalombiztosítási azonosító jelet (TAJ) igazoló kártyáját és csatolni kell
1) a jövedelem nyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő 30 napnál
nem régebbi iratot vagy annak másolatát,
2) jövedelemmel nem rendelkező igénylő, vagy nagykorú családtagja – lakhatási támogatás esetén
háztartásának tagja - vonatkozásában mellékelni kell az illetékes Nemzeti Foglalkoztatási Szerv
igazolását arról, hogy nevezett az álláskeresők nyilvántartásában szerepel és a kérelem
benyújtását megelőzően legalább 3 hónapja együttműködő személy,
3) 14 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszony igazolását,
4) Egyedülálló szülő esetében a kérelem benyújtásakor csatolni kell
a) az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot,
b) a gyermek elhelyezésére vagy ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági
döntést, amely a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkezik vagy az egyezséget
jóváhagyó bírósági ítélet vagy egyezség másolatát, vagy a szülők gyámhatóság által
jegyzőkönyvbe vett megállapodását és a rendszeresen folyósított, átutalt vagy
készpénzben kapott tartásdíj összegéről szóló igazolást vagy nyilatkozatot,
c) gyámszülők esetében a gyámkirendelés tárgyában hozott gyámhatósági vagy bírósági
döntést.
5) Gyógyszer támogatás iránti igény esetén, a háziorvos igazolását a tartós betegség fennállásáról,
annak várható időtartamáról és a tartós betegséggel összefüggő havi átlagos
gyógyszerköltségről,
6) Ápolási támogatás iránti igény esetén a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy állapotát
igazoló háziorvos vag szakorvos igazolása.
7) Lakhatási támogatás iránti igény esetén, azt az utolsó havi, a kérelmező nevére szóló
közüzemi számlát, melynek megfizetéséhez a támogatást igényli,
8) Temetési támogatás iránti igény esetén, a temetés költségeiről - a kérelmező vagy
vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított eredeti számlát és az
elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát,
9) Eseti támogatás iránti igény esetén a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet
igazolását.

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
Személyi adatok:
Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.
A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.
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) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;
Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek
közössége.
Jövedelmi adatok:
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó
– megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes
jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert
költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett
tartásdíj.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt
terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi
szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói
járulék.
Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául
szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást
folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt
költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés
esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között az önkormányzati segélyt, a
lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a települési támogatást, a rendkívüli települési
támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a
nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi
nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési
kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az
önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés,
az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi
ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az
energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.
A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott
összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.
A havi jövedelem kiszámításakor
rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,

nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
A jövedelem típusai:
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban,
közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban,
honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos
és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet
tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből származó jövedelem.
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt
kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet,
a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj,
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás,
baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék,
az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási
járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs
után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka,
a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély,
képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást elősegítő
megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó
jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem,
életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely
az előző sorokban nem került feltüntetésre.

1. függelék a 8/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
A „szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról" szóló
1993. évi III. törvényben és e rendelet során alkalmazandó fogalmak értelmezéséhez
1. Jövedelem: - az elismert költség4ekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.)
szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték
(bevétel), ideértve a Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
ab) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni;
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40 %-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál, akkor a bevétel
csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40 %-ának megfelelő összeggel vagy a
bevétel 85 %-ának illetőleg állattenyésztés esetén 94 %-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi
szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj
és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek:
1) a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot
felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
2) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B.
§-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön
ellátmány,
3) az anyasági támogatás,
4) a nyugdíjprémium, egyszeri juttatás és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka
és a fogyatékossági támogatás,
6) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes
személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
8) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
10) a szociális szövetkezet, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban
vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység
ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes
bevétel,
11) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon
fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni

értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül
az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának
célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
12) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a
kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá
közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését
veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor,
13) az Szjatv. 7. § (1) bekezdés b)-z) pontja szerinti bevétel.
2. Vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű,
vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe
nem vett - összeg, amelynek
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
nyolcvanszorosát
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások
jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az
érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon
áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;
3. Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális,
gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
4. Közeli hozzátartozó:
- a házastárs, az élettárs,
- 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),
- 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),
- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó
szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott
feltételeknek megfelelő testvér.
5.
Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik;
6.
Háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező személyek közössége;
7.
Kereső tevékenység, ha e törvény másként nem rendelkezik, minden olyan
munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett
tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát nem
haladja meg, valamint a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha
az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem
kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem minősül ellenértéknek a fogadó szervezet által
az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, a szociális szövetkezet tagja, valamint
a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban

részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a
személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel;
8.
Aktív korú: a 18. életévet betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött
személy;
9.
Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön
él, kivéve, ha élettársa van.

