A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem tárgyalta
meg, az még csak TERVEZET.
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folyamatban van. Az egyeztetés során a rendelet-tervezet jelentősen módosulhat,
ezért az, jelen formájában nem tekinthető végleges változatnak.

A rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményeket, javaslatokat 2013. március 13.
napjától 2013. március 20. napjáig várjuk.
Véleményt, javaslatot a fórumon kizárólag regisztrált felhasználók küldhetnek.

Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala
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RENDELET-TERVEZET
TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
……../……. (…….) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet és a Városi
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2002. (XI.04.)
rendelet módosításáról
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-6. § tekintetében a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.
§-ában, 21. § (1) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, valamint a 131. § (1) bekezdésében, a 7. § tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az 1-6. § tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (1) bekezdésében, a 7. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosítása
1. §
A gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)
9. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:
„A gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény, személyi térítési díj”
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2. §
Az R. 9. § (3)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A 2. mellékletben meghatározott kedvezményt, illetve a Gyvt. 151. § (5) bekezdésében biztosított normatív kedvezmények figyelembevételével fizetendő személyi
térítési díjat a polgármester állapítja meg. A kérelmeket a 6. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz.
(4) A személyi térítési díjat, illetve a 2. mellékletben meghatározott egyéni rászorultság alapján járó térítési díjkedvezményt a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától a gondozási, nevelési évre, tanévre kell megállapítani, az alábbi eltérésekkel:
a) amennyiben a gyermek, tanuló normatív kedvezményben részesül, és a kedvezményre való jogosultsága a gondozási, nevelési éven, tanéven belül jár le,
a térítési díjat a kedvezményre való jogosultság lejártának időpontjáig kell
megállapítani,
b) amennyiben normatív kedvezményre a gyermek, tanuló a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján jogosult, a személyi térítési díjat a kedvezményre való jogosultság kezdő időpontjától kell megállapítani, ha az erre irányuló kérelmét a kedvezményt megállapító határozat keltétől számított 30 napon belül benyújtotta,
c) a személyi térítési díjkedvezményre való jogosultság változása esetén az új térítési díjat a változást követő hónap 1. napjától kell megállapítani, illetve megfizetni.
(5) A személyi térítési díj megállapítására a Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ vezetője jogosult, kivéve a Gyvt. 151. § (5) bekezdésében biztosított
normatív kedvezmények figyelembevételével fizetendő személyi térítési díjat.
(6) A személyi térítési díj összegéről a megállapító szerv értesítést küld. A térítési díj
fizetésére kötelezett - amennyiben a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy
annak csökkentését, illetve elengedését kéri - az értesítés kézhezvételétől számí-
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tott 8 napon belül Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő-testületéhez fordulhat.”
3. §
Az R. 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A személyi térítési díjról szóló értesítésnek a fizetésre kötelezett, valamint a
gyermek személyi azonosító adatain túl tartalmaznia kell, amennyiben kedvezményben részesül, annak mértékét, a személyi térítési díjat napra vetítve, utalást
arra, hogy a fizetésre kötelezett családi körülményeiben anyagi és szociális helyzetében bekövetkező mindennemű változást köteles 15 napon belül bejelenteni,
valamint tájékoztatást arról, hogy amennyiben a térítési díj összegét vitatja, 8 napon belül Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testületéhez fordulhat.”
4. §
Az R. 14. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A gyermekek családban történő nevelésének az elősegítése és a veszélyeztetettséget
észlelő és jelzőrendszer működtetésének érdekében az alábbi intézmények kötelesek
együttműködni, adatokat szolgáltatni és jelzéssel élni:]
„a) köznevelési intézmények,”
5. §
Az R. 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9. melléklete helyébe az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. melléklet lép.
6. §
Az R.
a) 1. § (4) bekezdésében a „nevelési, oktatási” szövegrész helyébe a „köznevelési”
szöveg,
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b) 2. § (2) bekezdésében az „oktatási, nevelési” szövegrész helyébe a „köznevelési” szöveg,
c) 4. § (2) bekezdés h) pontjában a „felsőoktatási” szövegrész helyébe a „felsőfokú oktatási” szöveg,
d) 7. § (5) bekezdésében a „középfokú vagy felsőoktatási intézmény” szövegrész
helyébe a „középfokú köznevelési intézmény vagy felsőfokú oktatási intézmény” szöveg,
e) 7. § (8) bekezdés a) pontjában, 11. § (1), (3) és (4) bekezdésében a „Városi Intézményellátó Szervezet” szövegrész helyébe a „Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ” szöveg,
f) 8. § (1) bekezdésében, 12. § (1), (6) bekezdésében az „oktatási” szövegrész helyébe a „köznevelési” szöveg,
g) 10. § (5) bekezdésében az „az intézményvezető” szövegrész helyébe a „a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ vezetője” szöveg,
lép.
2. A Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2002.
(XI.04.) rendelet módosítása
7. §
(1) A Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2002.
(XI.04.) rendelet 5. melléklet r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A polgármesterre átruházott hatáskörök]
„r) dönt a tiszaújvárosi intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek esetében a normatív kedvezmény figyelembevételével a gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díjról, valamint a tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező önkormányzati és állami fenntartású intézményben étkeztetést igénybevevő gyermekek és tanulók esetén az egyéni térítési díjkedvezmény megállapításáról,”
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(2) A Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2002.
(XI.04.) rendelet 5. melléklete a következő x) ponttal egészül ki:
[A polgármesterre átruházott hatáskörök]
„x) gyakorolja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott hatásköröket, kivéve a 9/D. § (1) bekezdésében, 29. § (4)
és (9) bekezdésében, 29/B. § (2) bekezdésének a) pontjában, 34. § (1)-(5) bekezdésében, 35. §-ában, a 41. § (1) bekezdésében és a 45. § (1) bekezdésében foglaltakat.”

3. Záró rendelkezések
8. §
Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba, és 2013. április 2-án hatályát veszti.

Dr. Molnár Tamás s. k.

Bráz György s. k.

jegyző

polgármester
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Indokolás:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 148. § (1) bekezdése alapján a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét az intézményvezető, szolgáltatást vezető vagy a működtető (a továbbiakban együtt: intézményvezető) konkrét összegben állapítja meg.
A Nemzetgazdasági Minisztérium által készített szakmai tájékoztató alapján a
gyermekek, tanulók étkeztetése nem tartozik sem a köznevelési, sem a köznevelési
nem szakmai feladatok és finanszírozásuk körébe, állásfoglalásuk szerint ez a feladat az önkormányzatok kötelező szociális alapellátásának részét képezi.
Fentieket figyelembe véve a gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díjra
vonatkozó döntési hatáskörök meghatározásánál javasolt, hogy a fizetendő térítési díjat az étkeztetést szervező és biztosító intézmény vezetője, illetve a normatív
kedvezmények figyelembevételével fizetendő személyi térítési díjat a polgármester állapítsa meg.
A rendelet-tervezetben pontosításra kerültek a személyi térítési díj megállapításának, valamint az egyéni rászorultság alapján igénybe vehető kedvezmény megállapításának szabályai, valamint a hatáskör, annak érdekében, hogy a tiszaújvárosi intézménnyel jogviszonyban álló, illetve Tiszaújvárosban lakóhellyel rendelkező gyermekek részére – a köznevelési intézmény fenntartói hatáskör változásától függetlenül – továbbra is zavartalanul biztosítható legyen a kedvezményes ellátás. A Gyvt. 147. §-a értelmében a bölcsődei ellátásért a fenntartó által megállapított intézményi térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj alapja a
szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított
támogatás különbözete. A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok
alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A bölcsődei ellátás esetében
az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra, valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan is. Fentieket figyelembe véve a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által végzett számítások alapján a bölcsődei ellátás ese-
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tében mind az egy ellátottra jutó napi szolgáltatási önköltség összege, mind a
gondozás tekintetében számított napi intézményi térítési díj összege csökkent a
2012. évben meghatározott szolgáltatási önköltséghez, és számított térítési díjhoz
viszonyítva. Ugyanakkor a gondozás személyi térítési díj megállapítására vonatkozó kedvezmények esetében nem javasolt a fizetendő térítési díj (100
Ft/nap/ellátott) módosítása, tekintettel arra, hogy az így keletkezett többletbevétel
az ellátást igénybevevő gyermekek hatékonyabb gondozásához nyújt segítséget.
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ elvégezte a nyersanyagköltség
meghatározására vonatkozó számításokat, melynek alapján egyes intézménytípusoknál csökkenés, míg némelyik esetében növekedés tapasztalható. A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ jelenleg még a 2012. évi közbeszerzési árakkal
számolt, 2013. szeptember hónapra várható az újabb közbeszerzés lebonyolítása,
így annak várható hatása még nem ismert. Fentiek figyelembevételével az étkeztetés esetén a nyersanyagnorma csökkentése nem javasolt, ugyanakkor azoknál
az ellátásoknál, ahol a számítások alapján nőtt a nyersanyagköltség, ajánlott a
norma megemelése.

A rendelet-tervezet további részében az „oktatási” intézmény megnevezés, és a
Városi Intézményellátó Szervezet elnevezés a jelenleg hatályos szabályozásnak
megfelelően került módosításra.
A rendelet-tervezetben módosításra kerül a Városi Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 22/2002. (XI.04.) rendelet 5. melléklete, melyben
pontosítottuk a gyermekétkezetési térítési díjkedvezmény megállapításának polgármesteri hatáskörét.
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Továbbá szükséges a polgármesteri jogkör kiegészítése az útkezelői feladatok és
hatáskörök vonatkozásában. Bizonyos útkezelői hozzájárulásokkal kapcsolatos
feladatokat és hatásköröket a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 92. § (10) bekezdése állapította meg a
helyi önkormányzat képviselő-testülete és a jegyző között. A törvény vonatkozó
paragrafusát a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények
módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 91. § (1) bekezdés a) pontja hatályon
kívül helyezte. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő
törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 12. § (3) bekezdése
módosította a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényt. A módosítás
következtében a közút kezelőjén a helyi közutak tekintetében a helyi
önkormányzat

Képviselő-testületét

kell

érteni.

Fentiek

alapján

–

a

jogszabálymódosításból adódóan – a jegyző bizonyos útkezelői hozzájárulásokkal
kapcsolatos hatásköre megszűnt. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület – e
törvényben meghatározott kivételekkel – hatásköreit a polgármesterre, a
bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására
ruházhatja át, a hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, azt visszavonhatja. Az
útkezelői feladatellátás éves szinten kb. 200 db ügyiratot érint, így a vonatkozó
döntéshozatalok miatt a Képviselő-testületnek gyakran kellene üléseznie. Ez az
eljárásrend nyilvánvalóan rendkívül időigényes és lassú lenne, úgy az ügyintézés,
mind a döntéshozatal tekintetében. Fentiek alapján javasolt polgármesteri
hatáskörbe helyezni az útkezelői feladatok ellátását.
A Gyvt. 147. § (3) bekezdése alapján a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján tárgyév április 1. napjáig kell megállapítani, ezért javasolt a
rendelet hatályba léptetése 2013. április 1. napjával.
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1. melléklet a ……/……. (…..) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelethez
1. Bölcsődében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja
(ÁFA-t tartalmazza)
A

B

1

Étkeztetési költség

2

Reggeli

3

Ebéd

4

Uzsonna

41 Ft/nap/ellátott

5

Összesen:

309 Ft/nap/ellátott

81 Ft/nap/ellátott
187 Ft/nap/ellátott

2. Bölcsőde gondozási díja
2012. május 1. napjától 100 Ft/ellátási nap
2.1. Bölcsődei gondozás személyi térítési díj megállapítására vonatkozó kedvezmények
A
1
2

Családosok esetén egy főre jutó havi
jövedelem
0 - 48.450 Ft

3

B
Fizetendő gondozási díj
Térítésmentes

48.451 –

100 Ft/nap/ellátott

5

0 - 54.150 Ft

Térítésmentes

6

54.151 –

100 Ft/nap/ellátott

4

Egyedülállók esetén

2.2. Bölcsödére vonatkozó szolgáltatási önköltség, számított térítési díj

1
2

A

B

Egy ellátottra jutó napi szolgáltatási önköltség
összege
Számított napi intézményi térítési díj (kerekített)
- Nyersanyagnorma ÁFA-val
- Gondozás

2.134 Ft

309 Ft
165 Ft
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3. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai
(ÁFA-t tartalmazza)
A

B

1

Óvoda

305 Ft/nap

2

Általános Iskola

3

Tízórai

4

Ebéd

250 Ft/nap

5

Uzsonna

65 Ft/nap

6

Összesen:

408 Ft/nap

7

Középiskolai kollégium

8

Reggeli

187 Ft/nap

9

Ebéd

269 Ft/nap

10

Vacsora

190 Ft/nap

11

Összesen:

646 Ft/nap

12

Középiskolai menza

269 Ft/nap

93 Ft/nap

4. Gyermekétkeztetés nyersanyagnormái
(ÁFA-t nem tartalmazza)
A

B

1

Bölcsőde

2

Reggeli

3

Ebéd

4

Uzsonna

5

Óvoda

6

Általános iskola

7

Tízórai

8

Ebéd

9

Uzsonna

10

Középiskolai kollégium

11

Reggeli

147 Ft/nap

12

Ebéd

212 Ft/nap

13

Vacsora

150 Ft/nap

14

Középiskolai menza

212 Ft/nap

64 Ft/nap
147 Ft/nap
32 Ft/nap
240 Ft/nap
73 Ft/nap
197 Ft/nap
51 Ft/nap

„

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem tárgyalta
meg, az még csak TERVEZET.

2. melléklet a ……/…… (…..) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
táboroztatási támogatás megállapításához
1. A kérelmező családi és utóneve(i): ..............................................................................
Születési családi és utóneve(i): ....................................................................................
Születési helye, ideje: ....................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve(i): ...........................................................................
Lakóhelye: .....................................................................................................................
Bejelentett tartózkodási helye: ......................................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jele:         
Családi állapota (nem kötelező megadni): ....................................................................
Állampolgársága (nem kötelező megadni): ..................................................................
Telefonszáma (nem kötelező megadni): .......................................................................
2. Házastársa (élettársa) családi és utóneve(i): ................................................................
Születési családi és utóneve(i): ....................................................................................
Születési helye, ideje: ....................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve(i): ...........................................................................
Lakóhelye: .....................................................................................................................
Bejelentett tartózkodási helye: ......................................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jele:         
Családi állapota (nem kötelező megadni): ....................................................................
Állampolgársága (nem kötelező megadni): ..................................................................
Telefonszáma (nem kötelező megadni): .......................................................................
3. A kérelmezővel közös háztartásban élő hozzátartozók:
Név

Születési helye, ideje

TAJ-száma

Rokonsági fok

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem tárgyalta
meg, az még csak TERVEZET.
2

4.

Táboroztatási

támogatást

……………..……..

igényelek

iskola…….

/…..

...........................nevű
osztályos

tanulója

gyermekem

részére

……..

……………………….…… időpontra…………………………………… (táborozási hely) szervezett belföldi táborozáshoz.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.

A közölt adatoknak az ellátáshoz és nyilvántartáshoz kapcsolódó felhasználásához,
valamint a törvényben meghatározott statisztikai célú adatfeldolgozásához, a gyermekem személyes adatainak a táboroztatási támogatás megállapításához szükséges adatkezeléséhez hozzájárulok.

Dátum: .........................................
……………………………
aláírás

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem tárgyalta
meg, az még csak TERVEZET.
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A jogosultság megállapításához szükséges igazolások:
• havi rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a munkáltató által kifizetett mindennemű juttatással növelt, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről kiállított munkáltatói igazolás,
• társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló irat,
• nyugellátás, rokkantsági ellátás és rehabilitációs ellátások folyósítása esetén a
nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiadott, az ellátás összegét tartalmazó irat, valamint a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmét igazoló
irat,
• járási hivatal, munkaügyi szervek által folyósított ellátás esetén az azt megállapító jogerős határozat,
• vállalkozói és őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem
egyhavi átlagának kiszámításához: adóbevallással már lezárt időszakról jövedelemigazolás, a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző, még nem lezárt adóévi jövedelemről nyilatkozat,
• gyermektartásdíj esetén a jogerős bírósági határozat vagy teljes bizonyító erejű
magánokirat mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó havi átvételét bizonyító bankszámla kivonat vagy postai feladóvevény, ezek hiányában a törvényes
képviselő által tett nyilatkozat,
• egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről,
• felsőfokú oktatási intézményben tanuló gyermek esetén az intézmény igazolása
a kérelem benyújtását megelőző havi ösztöndíjról,
• tartós betegséget, illetve fogyatékosságot igazoló dokumentum másolata,
• középfokú köznevelési intézményben és felsőfokú oktatási intézményben tanuló
gyermeknél az intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,
• gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés
tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozat, illetőleg különélő szülők
esetén a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó megállapodás gyámhivatal által rögzített jegyzőkönyve.”

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem tárgyalta
meg, az még csak TERVEZET.

3. melléklet a ……/…... (…..) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igényléséhez

Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szíveskedjenek
megállapítani az alábbi indokok alapján:
...........................................................................................................................................
1. A kérelmező családi és utóneve(i): ..............................................................................
Születési családi és utóneve(i): ....................................................................................
Születési helye, ideje: ....................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve(i): ...........................................................................
Lakóhelye: .....................................................................................................................
Bejelentett tartózkodási helye: ......................................................................................
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a
tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó).
Társadalombiztosítási azonosító jele:         
Családi állapota (nem kötelező megadni): ....................................................................
Állampolgársága (nem kötelező megadni): ..................................................................
Telefonszáma (nem kötelező megadni): .......................................................................
2. Házastársa (élettársa) családi és utóneve(i): ................................................................
Születési családi és utóneve(i): ....................................................................................
Születési helye, ideje: ....................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve(i): ...........................................................................
Lakóhelye: .....................................................................................................................
Bejelentett tartózkodási helye: ......................................................................................
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a
tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó).

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem tárgyalta
meg, az még csak TERVEZET.
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Társadalombiztosítási azonosító jele:         
Családi állapota (nem kötelező megadni): ....................................................................
Állampolgársága (nem kötelező megadni): ..................................................................
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ......................................................................
3. A kérelmezővel közös háztartásban élő hozzátartozók:
Név

Születési hely, idő Gyermek esetén intézmény

TAJ szám

neve
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

4. Lakásviszonyok
A lakáshasználat jogcíme: tulajdonos, főbérlő, albérlő, szívességi lakáshasználó
(megfelelő rész aláhúzandó).
A lakás nagysága ...…... m2 Szobák száma: ........ Komfortfokozata: ..…………
Rezsiköltsége:
……………………………………………………………………………
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
A közölt adatoknak a gyermekvédelmi ellátáshoz és nyilvántartáshoz kapcsolódó felhasználásához, valamint a törvényben meghatározott statisztikai célú adatfeldolgozásához hozzájárulok.

Dátum: .........................................
……………………………
aláírás

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem tárgyalta
meg, az még csak TERVEZET.
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A jogosultság megállapításához szükséges igazolások:
• havi rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a munkáltató által kifizetett mindennemű juttatással növelt, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről kiállított munkáltatói igazolás,
• társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló irat,
• nyugellátás, rokkantsági ellátás és rehabilitációs ellátások folyósítása esetén a
nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiadott, az ellátás összegét tartalmazó irat, valamint a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmét igazoló
irat,
• járási hivatal, munkaügyi szervek által folyósított ellátás esetén az azt megállapító jogerős határozat,
• vállalkozói és őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem
egyhavi átlagának kiszámításához: adóbevallással már lezárt időszakról jövedelemigazolás, a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző, még nem lezárt adóévi jövedelemről nyilatkozat,
• gyermektartásdíj esetén a jogerős bírósági határozat vagy teljes bizonyító erejű
magánokirat mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó havi átvételét bizonyító bankszámla kivonat vagy postai feladóvevény, ezek hiányában a törvényes
képviselő által tett nyilatkozat,
• egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről,
• felsőfokú oktatási intézményben tanuló gyermek esetén az intézmény igazolása
a kérelem benyújtását megelőző havi ösztöndíjról,
• tartós betegséget, illetve fogyatékosságot igazoló dokumentum másolata,
• középfokú köznevelési intézményben és felsőfokú oktatási intézményben tanuló
gyermeknél az intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,
• gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés
tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozat, illetőleg különélő szülők
esetén a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó megállapodás gyámhivatal
által rögzített jegyzőkönyve.”

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem tárgyalta
meg, az még csak TERVEZET.

4. melléklet a ……/..…. (..…) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
a gyermekétkeztetés személyi térítési díjának csökkentéséhez
1. A kérelmező családi és utóneve(i): .........................................................................................
Születési családi és utóneve(i): ...............................................................................................
Születési helye, ideje: ...............................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve(i): ......................................................................................
Lakóhelye: ................................................................................................................................
Bejelentett tartózkodási helye: .................................................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jele:         
Családi állapota (nem kötelező megadni): ...............................................................................
Állampolgársága (nem kötelező megadni): .............................................................................
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ..................................................................................
2. Házastársa (élettársa) családi és utóneve(i): ............................................................................
Születési családi és utóneve(i): ...............................................................................................
Születési helye, ideje: ...............................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve(i): ......................................................................................
Lakóhelye: ................................................................................................................................
Bejelentett tartózkodási helye: .................................................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jele:         
Családi állapota (nem kötelező megadni): ...............................................................................
Állampolgársága (nem kötelező megadni): .............................................................................
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ..................................................................................
3. A kérelmezővel közös háztartásban élő hozzátartozók:
Név

Születési helye, ideje

TAJ-száma

Rokonsági fok

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem tárgyalta
meg, az még csak TERVEZET.
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4. Normatív kedvezményt igényelek:

igen nem




1) Három vagy több gyermekes családban élünk:
igen
nem
Ebből: - 18 éven aluli kiskorú……fő; - 25 évnél fiatalabb, oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló..….fő.

3) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök:

igen nem
igen nem

5. Szociális alapú kedvezményt igényelek jövedelmem alapján:

igen nem

2) Gyermekem tartósan beteg vagy fogyatékos:

6. Térítési díj kedvezményt hány gyermekre igényel?: ................................fő
Sor- A
gyermek Szül.helye, Intézmény Vidéki intézmény esetén pon- Ellátási forszám neve
ideje
neve
tos címe
ma*

* Megjegyzés: Igényelt ellátási forma:
a) bölcsődei ellátás,
b) óvodai ellátás,
c) napközi otthoni ellátás (általános iskola),
d) tízórai, ebéd, uzsonna** (általános iskola),
e) kollégiumban, diákotthonban elhelyezett gyermekek externátusi ellátása,
f) fogyatékos gyermekek nevelését, oktatását ellátó intézmény,
g) menza.
Tartásdíjat

………………………………………...........................................................nevű

gyermekem után .....................................Ft-ot *k a p o k - n e m k a p o k.

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem tárgyalta
meg, az még csak TERVEZET.
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A közölt adatoknak az ellátáshoz és nyilvántartásához kapcsolódó felhasználásához, valamint a törvényben meghatározott statisztikai célú adatfeldolgozásához hozzájárulok.

Kelt: Tiszaújváros, ...........év......................hó............nap

....................................................
kérelmező
*A megfelelő aláhúzandó!

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem tárgyalta
meg, az még csak TERVEZET.
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Normatív kedvezmény megállapításához szükséges igazolások:
•
•
•

tartós betegséget, illetve fogyatékosságot igazoló dokumentum másolata,
három vagy több gyermekes családban élők esetén a társadalombiztosítás keretében
nyújtott, a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló irat,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetén az azt megállapító
határozat, melynek becsatolása nem kötelező, kivéve, ha nem Tiszaújváros Jegyzője állapította meg az ellátást.

A szociális rászorultság megállapításához szükséges igazolások:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

vidéken tanuló diákok esetén a menzai, externátusi napi térítési díjról az intézmény által kiállított igazolás,
18. életévét betöltött, középfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanulói jogviszonnyal rendelkező kérelmező esetén az intézmény által kiállított iskolalátogatási
igazolás,
havi rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a munkáltató által kifizetett mindennemű juttatással növelt, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről kiállított munkáltatói igazolás,
társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló irat,
nyugellátás, rokkantsági ellátás és rehabilitációs ellátások folyósítása esetén a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiadott, az ellátás összegét tartalmazó irat, valamint a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmét igazoló irat,
járási hivatal, munkaügyi szervek által folyósított ellátás esetén az azt megállapító
jogerős határozat,
vállalkozói és őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi
átlagának kiszámításához: adóbevallással már lezárt időszakról jövedelemigazolás, a
kérelem benyújtását közvetlenül megelőző, még nem lezárt adóévi jövedelemről nyilatkozat,
gyermektartásdíj esetén a jogerős bírósági határozat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó havi átvételét bizonyító bankszámla kivonat vagy postai feladóvevény, ezek hiányában a törvényes képviselő által
tett nyilatkozat,
egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén nyilatkozat a kérelem
benyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről,
felsőfokú intézményben tanuló gyermek esetén az intézmény igazolása a kérelem benyújtását megelőző havi ösztöndíjról,
iskolalátogatási igazolás,
tartós betegséget, illetve fogyatékosságot igazoló dokumentum másolata.”

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem tárgyalta
meg, az még csak TERVEZET.

5. melléklet a ……/…... (..…) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
a nem Tiszaújvárosban tanuló általános és középiskolások tankönyvtámogatásához
1. Kérelmező családi és utóneve(i): ................................................................................
Születési családi és utóneve(i): ....................................................................................
Születési helye, ideje:...................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve(i): ..........................................................................
Lakóhelye: ....................................................................................................................
Bejelentett tartózkodási helye: .....................................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jele:         
Családi állapota (nem kötelező megadni): ...................................................................
Állampolgársága (nem kötelező megadni): .................................................................
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ......................................................................
2. Házastárs (élettárs) családi és utóneve(i): ...................................................................
Születési családi és utóneve(i): ....................................................................................
Születési helye, ideje:...................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve(i): ..........................................................................
Lakóhelye: ....................................................................................................................
Bejelentett tartózkodási helye: .....................................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jele:         
Családi állapota (nem kötelező megadni): ...................................................................
Állampolgársága (nem kötelező megadni): .................................................................
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ......................................................................
3. Kérelmezővel közös háztartásban élő nem tiszaújvárosi alap- és középfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek(ek):

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem tárgyalta
meg, az még csak TERVEZET.
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1. Gyermek családi és utóneve(i): ...............................................................................
Születési helye, ideje: ...............................................................................................
Anyja születési családi és utóneve(i): ......................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jele:         
Állampolgársága (nem kötelező megadni): ..............................................................
Iskola neve: ...............................................................................................................
Címe: ........................................................................................................................
Osztály: ............................................... Képzési forma: ............................................
2. Gyermek családi és utóneve(i): ...............................................................................
Születési helye, ideje: ...............................................................................................
Anyja születési családi és utóneve(i): ......................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jele:         
Állampolgársága (nem kötelező megadni): .............................................................
Iskola neve:...............................................................................................................
Címe: ........................................................................................................................
Osztály: .............................................. Képzési forma: ............................................

3. Gyermek családi és utóneve(i): ...............................................................................
Születési helye, ideje: ..............................................................................................
Anyja születési családi és utóneve(i): ......................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jele:         
Állampolgársága (nem kötelező megadni): .............................................................
Iskola neve: ..............................................................................................................
Címe: ........................................................................................................................
Osztály: .............................................. Képzési forma: ............................................
4. A kérelmezővel a fenti lakcímen közös háztartásban élő egyéb személyek:
Név

Szül. év

.................................................................................................................................
..................................................................................................................................

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem tárgyalta
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5. A kérelem elbírálásához az alábbi dokumentumok szükségesek:
-

iskolalátogatási igazolás,

-

a köznevelési intézmény által kiadott névre szóló számla, vagy igazolás a
tankönyv áráról,

- gyermekét egyedül nevelő szülő esetén:
- nyilatkozat az egyedülállóságról (a kérelem melléklete),
- az egyedülállóság tényét igazoló dokumentum (családi pótlék szel
vény vagy folyószámla-kivonat)
6. Benyújtási határidő:
Tudomásul veszem, hogy a határidőn túl benyújtott kérelmek elbírálására nincs
lehetőség.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
A közölt adatoknak az ellátáshoz és nyilvántartásához kapcsolódó felhasználásához, valamint a törvényben meghatározott statisztikai célú adatfeldolgozásához
hozzájárulok.

Tiszaújváros, 20 ……………………………..
…………………………
kérelmező
*A megfelelő aláhúzandó!

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem tárgyalta
meg, az még csak TERVEZET.
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NYILATKOZAT
Anyagi és büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy ...........................
...........................................................................................................................................
nevű gyermeke(i)met egyedülállóként nevelem.
Tiszaújváros, ..............................................
…………………………………………
Név
………………………………………….
Lakcím”

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem tárgyalta
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6. melléklet a ……/…... (..…) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
bölcsődei felvételhez (alapellátás)
Alulírott kérem, hogy gyermekem részére bölcsődei elhelyezést biztosítani szíveskedjenek ….... év ….hó ….. napjától.
1. Szülők, vagy más törvényes képviselő adatai
Kérelmező családi és utóneve(i): .................................................................................
Születési családi és utóneve(i): .....................................................................................
Születési helye és ideje: ...............................................................................................
Anyja születési családi és utóneve(i): ..........................................................................
Lakóhelye: ....................................................................................................................
Bejelentett tartózkodási helye: .....................................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jele:         
Családi állapota (nem kötelező megadni): ....................................................................
Állampolgársága (nem kötelező megadni): ..................................................................
Telefonszáma (nem kötelező megadni): .......................................................................
2. Házastárs (élettárs) családi és utóneve(i): ....................................................................
Születési családi és utóneve(i): .....................................................................................
Születési helye és ideje: ...............................................................................................
Anyja születési családi és utóneve(i):...........................................................................
Lakóhelye: ...................................................................................................................
Bejelentett tartózkodási helye: ....................................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jele:         
Családi állapota (nem kötelező megadni): ...................................................................
Állampolgársága: ..........................................................................................................
Telefonszáma (nem kötelező megadni): .......................................................................

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem tárgyalta
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3. Alulírott nyilatkozom, hogy az alábbi rendszeres pénzellátásban részesülök *
- gyermekgondozási díj
- gyermekgondozási segély
- ápolási díj
A jogosultsági idő kezdete, vége:.............................................................
A fenti ellátási formák mellett napi 4 órában dolgozom *

igen -

nem

4. Bölcsődei elhelyezést igénylő gyermek személyi adatai:
Családi és utóneve(i): ..................................................................................................
Születési helye, ideje: ...................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve(i): .........................................................................
Lakóhelye: ....................................................................................................................
Bejelentett tartózkodási helye: .....................................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jele:         
Állampolgársága (nem kötelező megadni): .................................................................
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ......................................................................
5. A kérelmezővel közös háztartásban élő 18 éven aluli gyermekek adatai:
Név

Születési hely, idő

TAJ szám Köznevelési intézmény neve

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
A kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását, hogy a gyermek egészségügyi állapota alapján bölcsődében gondozható.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem tárgyalta
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A közölt adatoknak az ellátáshoz és nyilvántartásához kapcsolódó felhasználásához,
valamint a törvényben meghatározott statisztikai célú adatfeldolgozásához hozzájárulok.
Dátum: ..................................…………......
.....................................
a kérelmező aláírása
*A megfelelő aláhúzandó!”

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem tárgyalta
meg, az még csak TERVEZET.

7. melléklet a ……/…. (…) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet a 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelethez
KÖRNYEZETTANULMÁNY

Készült …..………. év ………….………………….…… hó ……………….……. nap
Tiszaújváros,

…………………………………………. út ……..…..…………. szám

A lakásban élők száma: ……….…..… ……….……. felnőtt..…..…………. gyermek
I. Személyi adatok
Kérelmező családi és utóneve(i): .................................................................................
Születési családi és utóneve(i): ....................................................................................
Születési helye, ideje: ...................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve(i): ..........................................................................
Családi állapota: ...........................................................................................................
Lakóhelye: ....................................................................................................................
Tartózkodási helye: ......................................................................................................
Telefonszáma: ..............................................................................................................
Munkahelye: ................................................................................................................
Foglalkozása: ...............................................................................................................
Mellékfoglalkozása van-e: ...........................................................................................
Munkanélküliség esetén a munkaviszony megszűnésének ideje, módja: ...................
.......................................................................................................................................
Iskolai végzettsége: ......................................................................................................
Állampolgársága: .........................................................................................................
(Nem magyar állampolgár esetén jogállása:

bevándorolt

letelepedett menekült

EGT tartózkodási engedéllyel rendelkező)
Háziorvosának neve, elérhetősége (cím, telefonszám)
.......................................................................................................................................

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem tárgyalta
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A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai:
1. Családi és utóneve(i):....................................................................................................
Születési családi és utóneve(i): ........................................................................................
Rokoni kapcsolat: .............................................................................................................
Születési helye, ideje: .......................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve(i): ..............................................................................
Családi állapota: ...............................................................................................................
Lakóhelye: ........................................................................................................................
Tartózkodási helye: ..........................................................................................................
Telefonszáma: ..................................................................................................................
Munkahelye: ....................................................................................................................
Foglalkozása: ...................................................................................................................
Mellékfoglalkozása van-e: ...............................................................................................
Munkanélküliség esetén a munkaviszony megszűnésének ideje, módja: .......................
...........................................................................................................................................
Iskolai végzettsége: ..........................................................................................................
Állampolgársága: ..............................................................................................................
(Nem magyar állampolgár esetén jogállása:

bevándorolt

letelepedett

menekült

EGT tartózkodási engedéllyel rendelkező)
2. Családi és utóneve(i):....................................................................................................
Születési családi és utóneve(i): ........................................................................................
Rokoni kapcsolat: .............................................................................................................
Születési helye, ideje: .......................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve(i): ..............................................................................
Családi állapota: ...............................................................................................................
Lakóhelye: ........................................................................................................................
Tartózkodási helye: ..........................................................................................................
Telefonszáma: ..................................................................................................................
Munkahelye: ....................................................................................................................

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem tárgyalta
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Foglalkozása: ...................................................................................................................
Mellékfoglalkozása van-e: ...............................................................................................
Munkanélküliség esetén a munkaviszony megszűnésének ideje, módja: .......................
...........................................................................................................................................
Iskolai végzettsége: ..........................................................................................................
Állampolgársága: ..............................................................................................................
(Nem magyar állampolgár esetén jogállása:

bevándorolt

letelepedett

menekült

EGT tartózkodási engedéllyel rendelkező)
A családban élő kiskorúak adatai:
Családi és utóneve(i) …….………….

Családi és utóneve(i)…....………………....

Szül. hely, idő: ……………………...

Szül. hely, idő: ..…….…………………….

Anyja neve:…………………………

Anyja neve:……………………………….

Állampolgársága:…………………...

Állampolgársága:…………………………

Melyik intézménybe jár:

Melyik intézménybe jár:

………………………………………

………………………………..…………..

A köznevelési intézmény

A köznevelési intézmény

vezetőjének neve, elérhetősége

vezetőjének neve, elérhetősége

(cím, telefonszám):…………………….

(cím, telefonszám):………………………

…………………………………………

……………………………………..……

………………………………………… ……………………………………………

Családi és utóneve(i) …….………….

Családi és utóneve(i)…....………………...

Szül. hely, idő: ……………………...

Szül. hely, idő: ..…….……………………

Anyja neve:…………………….……

Anyja neve:……………………………….

Állampolgársága:……………….…...

Állampolgársága:…………………………

Melyik intézménybe jár:

Melyik intézménybe jár:

………………………………………

…………………………………………....

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem tárgyalta
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A köznevelési intézmény

A köznevelési intézmény

vezetőjének neve, elérhetősége

vezetőjének neve, elérhetősége

(cím, telefonszám):…………………….

(cím, telefonszám):………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………….

…………………………………………

A gyermek/ek háziorvosának neve, elérhetősége (cím, telefonszám):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
A gyermek/ek védőnőjének neve, elérhetősége (cím, telefonszám):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

II. Lakásviszonyok
Lakáshasználat jogcíme (tulajdonos, bérlő, albérlő, stb.): ………………………...….
Lakás nagysága: ……………… m2
Szobák száma: ……………... Egyéb helyiségek: ……………………………………
Lakás komfortfokozata: ………………………………….………………………….…
Lakás berendezése, felszereltsége: ………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………….……
Kiskorúak szobája, felszereltsége: …………………………………………..…………
………………………………...……………………………………………………..…

III. Jövedelmi, vagyoni viszonyok
Munkaviszonyból származó jövedelem:

……………………… Ft/hó

Családi pótlék összege:

……………………… Ft/hó

Kapott tartásdíj összege:

……………………… Ft/hó

Fizetett tartásdíj összege:

……………………… Ft/hó

Árvaellátás:

……………………… Ft/hó

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem tárgyalta
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Nyugellátás/rokkantsági ellátás/rehabilitációs ellátás
összege:

……………………… Ft/hó

Vállalkozásból, mellékfoglalkozásból
származó jövedelem:

……………………… Ft/hó

Egyéb rendszeres jövedelem:

……………………… Ft/hó

(rendsz. szoc. segély, foglalkoztatást helyettesítő
támogatás, ápolási díj, gyes, gyed, gyet stb.)
Alkalmi munkából származó jövedelem:

……………………… Ft/hó

Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem

……………………… Ft/hó

Ingatlan vagyon (lakás, garázs, telek, üdülő, szántóföld, stb.)
…………..…………………………………………………………………………….
Becsült forgalmi értéke (Ft): ………………………………………………………….

Ingó vagyon:
Gépjármű: ………………….…………….. típusok, kora: ………………………….….
Becsült forgalmi értéke (Ft): ………………………………………………….………...
Egyéb ingó vagyon: ……………………………………………………………..………

A család rendszeres havi kiadásai:
Rezsiköltség:

………………………….. Ft/hó

Lakáscélú törlesztés:

………………………….. Ft/hó

Van-e a családnak közüzemi díjhátraléka:

..………….…….....…………………….

(Ha igen, hol és milyen összegű:……………………………………………..………..
…………..…………………………………………………………………………….)

Jognyilatkozat:
Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
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A közölt adatoknak az ellátáshoz és nyilvántartásához kapcsolódó felhasználásához,
valamint a törvényben meghatározott statisztikai célú adatfeldolgozásához hozzájárulok.

…………………………………
kérelmező
Egyéb, az ügy elbírálásához kapcsolódó lényeges tényezők, a környezettanulmányt
végző javaslata:
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………

Devianciák:
…………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………

……………………………………
ügyintéző”

