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

Jelen

rendelet-tervezet

csak

tervezet,

amelynek

társadalmi
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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 2015. március 23.
napjáig várjuk.
Véleményt, javaslatot a fórumon kizárólag regisztrált felhasználók küldhetnek.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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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 37/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29.
§ (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (1)-(3) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti jogosultak részére a térítési díjkedvezményt pénzbeli ellátásként kell nyújtani, amennyiben a gyermek, tanuló
nem tiszaújvárosi állami vagy önkormányzati fenntartású köznevelési intézményben veszi igénybe az étkeztetést, vagy tartós betegségben szenved és az
ellátást nyújtó intézményben nem tud étkezést igénybe venni. A térítési díjkedvezmény megállapítására az ellátási napok számának figyelembevételével
kerül sor. A díjtámogatás kérelmező részére történő kiutalása két részletben –
tárgyév október 31. napjáig, valamint a tárgyévet követő év január 31. napjáig
– történik. A kérelmeket az 5. mellékletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmek elbírálásáról a
polgármester dönt.”
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(2) Az R. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A normatív kedvezményt, valamint a 2. mellékletben meghatározott egyéni
rászorultság alapján járó térítési díjkedvezményt a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától a nevelési vagy tanítási évre kell megállapítani, az alábbi eltérésekkel:
a) amennyiben a gyermek, tanuló normatív kedvezményben részesül, és a
kedvezményre való jogosultsága a nevelési, tanítási éven 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, tartós betegség vagy fogyatékosság
alapján jogosult, a fizetendő napi térítési díjat a kedvezményre való
jogosultság kezdő időpontjától kell megállapítani, ha az erre irányuló
kérelmét a kedvezményt megállapító dokumentum keltétől számított 30
napon belül benyújtotta,
c) amennyiben a gyermek, tanuló normatív kedvezményben részesül és
ca) nevelési vagy tanítási év közben változik a normatív kedvezmény jogcíme, vagy
cb) a tartós betegség, fogyatékosság fennállását igazoló dokumentum vagy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama
meghosszabbításra kerül,
a fizetendő napi térítési díjat a korábbi térítési díjkedvezmény megszűnését követő naptól kell megállapítani, amennyiben a kedvezmény jogosultságát igazoló iratot a kérelmező a jogosultság megszűnésétől számított 30 napon belül benyújtotta,
d) az egyéni rászorultság alapján megállapított térítési díjkedvezmény mértékének változása esetén az új térítési díjat a változást követő hónap 1. napjától kell megállapítani, illetve megfizetni.
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2. §
Az R. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásért fizetendő személyi térítési díjat
a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ vezetője az 1. melléklet alapján állapítja meg. A személyi térítési díj összegét az intézmény vezetője tárgyév április
30. napjáig felülvizsgálja. A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési
díj tárgyév május 1. napjától alkalmazandó.”
3. §
Az R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem jogosultak támogatásra azok a tanulók, akik a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdése alapján normatív
kedvezményben, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97.
§ (22) bekezdése alapján térítésmentes tankönyvellátásban részesülnek.”
4. §
Az R. 1., 2., 4., 5., 6., 8. melléklete helyébe az 1., 2., 3., 4., 5., 6. melléklet lép.
5. §
Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba, és 2015. április 2-án hatályát veszti.

Dr. Juhos Szabolcs s. k.

Bráz György s. k.

jegyző

polgármester
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Indokolás:
A Gyvt. 151. §-a rendelkezik a gyermekétkezetés szabályairól. A gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni a bölcsődében, az óvodában, az általános és középiskolai kollégiumban, illetve az itt szervezett externátusi ellátásban, az általános
iskolai, a középfokú iskolai menzai ellátás keretében, a fogyatékos gyermekek
ellátásában és a szociális nyári gyermekétkeztetésben. A Gyvt. 151. § (3) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés
nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege. A gyermekétkeztetés
személyi térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának,
valamint a normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján
áttekintette a 2015. évre vonatkozó élelmezési költségeket, és javaslatot tett a
gyermekétkeztetés nyersanyagnormájára.
A óvodai ellátásban a tízórai és az ebéd tekintetében figyelhető meg kismértékű
nyersanyagnorma emelkedés. Figyelembe véve az EMMI rendeletben előírtakat,
valamint a 2015. január 1-jétől érvényes közbeszerzés során beszerzendő termékek árainak változását, javasoljuk az óvodai ellátásban a tízórai és az ebéd
nyersanyagnormájának 5-5 Ft-tal történő megemelését.
A bölcsődei ellátásban, az általános iskolai, a középiskolai kollégiumi étkeztetésben, valamint a középiskolai menza tekintetében a nyersanyagnorma emelése
nem javasolt.
A Gyvt. 146. § (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni. Fenti jogszabály 147. § (1) bekezdése alapján a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek
napközbeni ellátásáért a fenntartó megállapítja az intézményi térítési díjat, ami a
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szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított
támogatás különbözete. Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás
nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni, a közös
költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.
A fenti szakasz (2) bekezdése értelmében bölcsőde esetében az intézményi térítési
díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra, valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.
A Gyvt. 148. § (1) bekezdése értelmében a kötelezett által fizetendő térítési díj
összegét (személyi térítési díjat) az intézményvezető, a szolgáltatást vezető vagy a
működtető konkrét összegben állapítja meg. A fenti szakasz (2) bekezdése alapján
a bölcsődei ellátás esetében az intézményvezető megállapítja a bölcsődei ellátás
keretében biztosított gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díjat, valamint emellett – a fenntartó döntésétől függően – a bölcsődei ellátás keretében
nyújtott gondozásra is megállapíthat személyi térítési díjat.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a bölcsőde
esetében a gyermek Gyvt. 147. § (2) bekezdés szerinti gondozására számított intézményi térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási
önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének különbözete. Az élelmezés nyersanyagköltségének meghatározásakor az általános forgalmi adóval növelt
összeget kell figyelembe venni.
Fentiek figyelembevételével a 2015. évben elvégzett számítások alapján megállapítható, hogy a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás egy ellátottra jutó
intézményi térítési díja 4.160 Ft. A jövedelmi kategóriák szerint megállapított
bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás díjában nem javasolt a változtatás.
A gondozási díj 2012. évben 100 Ft/nap/ellátott összegben került meghatározásra,
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mely 2015. évben is 100 Ft marad azoknál a családoknál, ahol az egy főre jutó
havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-át
(48.450 Ft), gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 190%-át (54.150 Ft) meghaladja. Azon családok esetében, ahol az egy főre jutó havi jövedelem a fenti jövedelemhatárokat nem haladja meg, az ellátás továbbra is térítésmentes.
A fentieken túl – a jogszabályváltozások alapján – a rendelet-tervezetben kisebb
pontosításokra kerül sor, melyek a támogatások jogosultsági feltételeit nem érintik.
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1. melléklet a …..../…….(……) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 37/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelethez
1. Bölcsődére vonatkozó szolgáltatási önköltség

1

A

B

Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség ösz-

6.263 Ft/nap

szege
2. Bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás számított intézményi térítési díja
A
1

B

Egy ellátottra jutó intézményi térítési díj öszszege
-

Gondozás

4.160 Ft/nap

3. Bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás díja
A
1

Bölcsődei gondozási díj

B
100 Ft/ellátási nap

4. Bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás díja
jövedelmi kategóriák szerint
A
1
2
3
4

Családosok esetén egy főre jutó havi
jövedelem
0 - 48.450 Ft
48.451 –

B
Fizetendő gondozási díj
Térítésmentes
100 Ft/nap/ellátott

Egyedülállók esetén

5

0 - 54.150 Ft

Térítésmentes

6

54.151 –

100 Ft/nap/ellátott
„
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2. melléklet a …..../…….(……) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 37/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelethez
1. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai
(ÁFA-t nem tartalmazza)
A

B

1

Bölcsőde összesen

245 Ft/nap

2

Reggeli

3

Ebéd

4

Uzsonna

5

Óvoda összesen

250 Ft/nap

6

Tízórai

60 Ft/nap

7

Ebéd

155 Ft/nap

8

Uzsonna

35 Ft/nap

9

Általános iskola összesen

320 Ft/nap

10

Tízórai

11

Ebéd

12

Uzsonna

13

Középiskolai kollégium összesen

515 Ft/nap

14

Reggeli

150 Ft/nap

15

Ebéd

215 Ft/nap

16

Vacsora

150 Ft/nap

17

Középiskolai menza

215 Ft/nap

65 Ft/nap
150 Ft/nap
30 Ft/nap

75 Ft/nap
195 Ft/nap
50 Ft/nap
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2. A gyermekétkeztetés személyi térítési díjának megállapítására vonatkozó
kedvezmények jövedelmi kategóriák szerint
2.1. Családban élő kiskorú esetén

1

A

B

A családban az egy főre jutó havi jövedelem

Támogatás mértéke

(Ft)
2

0 – 28.500 Ft

80%

3

28.501 – 37.000 Ft

70%

4

37.001 – 42.750 Ft

50%

5

42.751 – 48.450 Ft

30%

6

48.451 Ft –

0%

2.2. Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén:
A

B

1

A családban az egy főre jutó havi jövedelem

Támogatás mértéke

2

(Ft)
0 – 37.000 Ft

80%

3

37.001 – 42.750 Ft

70%

4

42.751 – 48.450 Ft

50%

5

48.451 – 54.150 Ft

30%

6

54.151 Ft –

0%
„
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3. melléklet a …..../…….(……) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 37/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
táboroztatási támogatás megállapításához
1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok
1.1.1. Neve: ......................................................................................................................
1.1.2. Születési neve: .......................................................................................................
1.1.3. Anyja neve: ............................................................................................................
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .......................................................................
1.1.5. Lakóhelye: ..............................................................................................................
1.1.6. Bejelentkezés ideje: ...............................................................................................
1.1.7. Bejelentett tartózkodási helye: ...............................................................................
1.1.8. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy
tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó)
1.1.9. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:   
1.1.10. Családi állapota:....................................................................................................
1.1.11. Állampolgársága: ..................................................................................................
1.1.12. Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.1.12.1. szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.1.12.2. EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.1.12.3. bevándorolt/letelepedett, vagy
1.1.12.4. menekült/oltalmazott/hontalan.
1.1.13. Telefonszáma (nem kötelező megadni): ...............................................................
1.2. A kérelmező házastársára/élettárására vonatkozó adatok
1.2.1. Neve: ......................................................................................................................
1.2.2. Születési neve: .......................................................................................................
1.2.3. Anyja neve: ............................................................................................................
1.2.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .......................................................................
1.2.5. Lakóhelye: ..............................................................................................................
1.2.6. Bejelentkezés ideje: ...............................................................................................
1.2.7. Bejelentett tartózkodási helye: ...............................................................................
1.2.8. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:   
1.2.9. Családi állapota:......................................................................................................
1.2.10. Állampolgársága: ..................................................................................................
1.2.11. Telefonszáma (nem kötelező megadni): ...............................................................
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2. A kérelmezővel közös háztartásban élő családtagok
2.1.

A
Név

B
Anyja neve

C
Születési helye, ideje (év,
hó, nap)

D
Családi kapcsolat megnevezése

E
TAJ szám

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3. Táboroztatási támogatást igénylek
3.1. Gyermek neve: ..........................................................................................................
3.2. Lakóhelye: ………………………………………………………………. ................
3.3. Bejelentett tartózkodási helye: ……………………………………………………..
3.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ..........................................................................
3.5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:   
3.6. Köznevelési intézmény neve: ...................................................................................
3.7. Címe: .........................................................................................................................
3.8. Osztály: .....................................................................................................................
3.9. Tábor időpontja: ........................................................................................................
3.10. Tábor helyszíne: ......................................................................................................
3.11. Tábor szervezője: ....................................................................................................
4. Nyilatkozatok
4.1. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
4.2. 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.
Tiszaújváros, 20.........................................
……………………………
kérelmező
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5. A kérelem elbírálásához szükséges dokumentumok
5.1. havi rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a munkáltató által kifizetett mindennemű juttatással növelt, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről kiállított munkáltatói igazolás,
5.2. társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló irat,
5.3. 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 folyósítása esetén a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiadott, az ellátás összegét tartalmazó irat, valamint a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmét igazoló irat,
5.4. járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátás esetén az ellátás jogerős megállapítását igazoló irat, valamint a kérelem beadását megelőző hónap
nettó jövedelmét igazoló irat,
5.5. társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló 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,
5.6. 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,
5.7. egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről,
5.8. középfokú köznevelési intézményben és felsőoktatási intézményben tanuló
gyermek, tanuló esetében az intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,
5.9. felsőoktatási intézményben tanulók esetén az intézmény igazolása a kérelem
benyújtását megelőző havi ösztöndíjról,
5.10. 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 Város Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem
tárgyalta meg, az még csak TERVEZET.

4. melléklet a …..../…….(……) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 37/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM

a gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény megállapításához
1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok
1.1.1. Neve: ......................................................................................................................
1.1.2. Születési neve: .......................................................................................................
1.1.3. Anyja neve: ............................................................................................................
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .......................................................................
1.1.5. Lakóhelye: ..............................................................................................................
1.1.6. Bejelentkezés ideje: ...............................................................................................
1.1.7. Bejelentett tartózkodási helye: ...............................................................................
1.1.8. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy
tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó)
1.1.9. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:   
1.1.10. Családi állapota:....................................................................................................
1.1.11. Állampolgársága: ..................................................................................................
1.1.12. Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.1.12.1. szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.1.12.2. EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.1.12.3. bevándorolt/letelepedett, vagy
1.1.12.4. menekült/oltalmazott/hontalan.
1.1.13. Telefonszáma (nem kötelező megadni): ...............................................................
1.2. A kérelmező házastársára/élettárására vonatkozó adatok
1.2.1. Neve: ......................................................................................................................
1.2.2. Születési neve: .......................................................................................................
1.2.3. Anyja neve: ............................................................................................................
1.2.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .......................................................................
1.2.5. Lakóhelye: ..............................................................................................................
1.2.6. Bejelentkezés ideje: ...............................................................................................
1.2.7. Bejelentett tartózkodási helye: ...............................................................................
1.2.8. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:   
1.2.9. Családi állapota:......................................................................................................
1.2.10. Állampolgársága: ..................................................................................................
1.2.11. Telefonszáma (nem kötelező megadni): ...............................................................
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2. A kérelmezővel közös háztartásban élő családtagok
2.1.

A
Név

B
Anyja neve

C
D
Családi
Születési
kapcsolat
helye, ideje
(év, hó, nap) megnevezése

E
TAJ szám

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3. Normatív kedvezményt igénylek:

 igen

 nem

3.1. Három- vagy többgyermekes családban élünk:
 igen  nem
Ebből:
3.1.1. 18 éven aluli kiskorú……fő;
3.1.2. 25 évnél fiatalabb, oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló..….fő.
3.2. Gyermekem tartósan beteg vagy fogyatékos:

 igen  nem

3.3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök:  igen  nem
4. Egyéni rászorultság alapján járó térítési díjkedvezményt igénylek jövedelmem alapján:
 igen  nem
5. Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményt hány gyermekre igényel:...................fő
5.1. Gyermek neve: ..........................................................................................................
5.1.2. Gyermek lakóhelye: ...............................................................................................
5.1.3. Bejelentett tartózkodási helye: ...............................................................................
5.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .......................................................................
5.1.5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:   
5.1.6. Intézmény neve: .....................................................................................................
5.1.7. Címe: ......................................................................................................................
5.1.8. Osztály: ..................................................................................................................
5.1.9. Nem tiszaújvárosi köznevelési intézmény esetén az intézmény neve, címe: .........
...........................................................................................................................................
5.1.10. Igényelt ellátás*: ..................................................................................................
5.2. Gyermek neve: ..........................................................................................................
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5.2.1. Gyermek lakóhelye: ...............................................................................................
5.2.2. Bejelentett tartózkodási helye: ...............................................................................
5.2.3. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .......................................................................
5.2.4. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:   
5.2.5. Intézmény neve: .....................................................................................................
5.2.6. Címe: ......................................................................................................................
5.2.7. Osztály: ..................................................................................................................
5.2.8. Nem tiszaújvárosi köznevelési intézmény esetén az intézmény neve, címe: .........
...........................................................................................................................................
5.2.9. Igényelt ellátás*: ....................................................................................................
5.3. Gyermek neve: ..........................................................................................................
5.3.1. Gyermek lakóhelye: ...............................................................................................
5.3.2. Bejelentett tartózkodási helye: ...............................................................................
5.3.3. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .......................................................................
5.3.4. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:   
5.3.5. Intézmény neve: .....................................................................................................
5.3.6. Címe: ......................................................................................................................
5.3.7. Osztály: ..................................................................................................................
5.3.8. Nem tiszaújvárosi köznevelési intézmény esetén az intézmény neve, címe: .........
...........................................................................................................................................
5.3.9. Igényelt ellátás*: ....................................................................................................
* Megjegyzés: Az igényelt ellátást kérjük, szíveskedjen beírni!
- bölcsődei ellátás,
- óvodai ellátás
- tízórai, ebéd, uzsonna (általános iskola),
- kollégiumban, diákotthonban elhelyezett gyermekek externátusi ellátása,
- fogyatékos gyermekek nevelését, oktatását ellátó intézmény,
- menza (középiskolai ebéd).
6. Az ellátást a…………/………….nevelési évre/tanévre* igénylem.
7. Tartásdíjat ………………………………………........................................................
nevű gyermekem után .....................................Ft-ot *k a p o k - n e m k a p o k.
8. 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.
Tiszaújváros, ...........év......................hó............nap
...................................................
kérelmező
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*A megfelelő aláhúzandó!
9. Normatív kedvezmény megállapításához szükséges dokumentumok
9.1. tartós betegséget, illetve fogyatékosságot igazoló dokumentum másolata,
9.2. három- vagy többgyermekes családban élők esetén a társadalombiztosítás
keretében nyújtott, a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett
ellátást igazoló irat,
9.3. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetén az azt megállapító határozat, melynek becsatolása nem kötelező, kivéve, ha nem
Tiszaújváros Jegyzője állapította meg az ellátást.
10. Az egyéni rászorultság alapján járó térítési díjkedvezmény megállapításához
szükséges dokumentumok
10.1. havi rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a munkáltató által kifizetett
mindennemű juttatással növelt, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről kiállított munkáltatói igazolás,
10.2. társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló irat,
10.3. 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 folyósítása esetén a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiadott, az ellátás összegét tartalmazó irat, valamint a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmét igazoló
irat,
10.4. járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátás esetén az ellátás
jogerős megállapítását igazoló irat, valamint a kérelem beadását megelőző
hónap nettó jövedelmét igazoló irat,
10.5. társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló
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,
10.6. 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,
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10.7. egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén nyilatkozat a
kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről,
10.8. középfokú köznevelési intézményben és felsőoktatási intézményben tanuló
gyermek, tanuló esetében az intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói
jogviszony fennállásáról,
10.9. felsőoktatási intézményben tanulók esetén az intézmény igazolása a kérelem benyújtását megelőző havi ösztöndíjról,
10.10. 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,
10.11. vidéken tanuló diákok esetén a menzai, externátusi napi térítési díjról az
intézmény által kiállított igazolás.”

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

5. melléklet a …..../…….(……) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 37/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
általános és középiskolások tankönyvtámogatásához
1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok
1.1.1. Neve: .......................................................................................................................
1.1.2. Születési neve: .......................................................................................................
1.1.3. Anyja neve: ............................................................................................................
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ........................................................................
1.1.5. Lakóhelye: ..............................................................................................................
1.1.6. Bejelentett tartózkodási helye:................................................................................
1.1.7. Bejelentkezés ideje: ...............................................................................................
1.1.8. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy
a tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó).
1.1.9.Társadalombiztosítási Azonosító Jele:         
1.1.10. Családi állapota:....................................................................................................
1.1.11. Állampolgársága: ..................................................................................................
1.1.12. Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.1.12.1. szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.1.12.2. EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.1.12.3. bevándorolt/letelepedett, vagy
1.1.12.4. menekült/oltalmazott/hontalan.
1.1.13. Telefonszáma (nem kötelező megadni): ...............................................................
1.2. A kérelmező házastársára/élettársára vonatkozó adatok
1.2.1. Neve: .......................................................................................................................
1.2.2. Születési neve: ........................................................................................................
1.2.3. Anyja neve: ............................................................................................................
1.2.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ........................................................................
1.2.5. Lakóhelye:...............................................................................................................
1.2.6. Bejelentett tartózkodási helye:................................................................................
1.2.7. Bejelentkezés ideje: ...............................................................................................
1.2.8.Társadalombiztosítási Azonosító Jele:         
1.2.9. Családi állapota:......................................................................................................
1.2.10. Állampolgársága: ..................................................................................................
1.2.11. Telefonszáma (nem kötelező megadni): ...............................................................
2. Kérelmező családjában élő alap- vagy középfokú köznevelési intézmény
nappali tagozatán tanuló gyermek(ek), akik nem részesülnek normatív vagy
térítésmentes tankönyvellátásban:
2.1.1. Gyermek neve: ..................................................................................................
2.1.2. Gyermek lakóhelye: ..........................................................................................
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2.1.3. Bejelentett tartózkodási helye: ..........................................................................
2.1.4. Anyja neve: ........................................................................................................
2.1.5. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...................................................................
2.1.6. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:         
2.1.7. Iskola neve: ........................................................................................................
2.1.8. Címe: .................................................................................................................
2.1.9. Osztály:……………………………………Képzési forma:…………………...
2.2.1. Gyermek neve: ..................................................................................................
2.2.2. Gyermek lakóhelye: ..........................................................................................
2.2.3. Bejelentett tartózkodási helye: ..........................................................................
2.2.4. Anyja neve: ........................................................................................................
2.2.5. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...................................................................
2.2.6. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:         
2.2.7. Iskola neve: ........................................................................................................
2.2.8. Címe: .................................................................................................................
2.2.9. Osztály:……………………………………Képzési forma:…………………...
2.3.1. Gyermek neve: ..................................................................................................
2.3.2. Gyermek lakóhelye: ..........................................................................................
2.3.3. Bejelentett tartózkodási helye: ..........................................................................
2.3.4. Anyja neve: ........................................................................................................
2.3.5. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...................................................................
2.3.6. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:         
2.3.7. Iskola neve: ........................................................................................................
2.3.8. Címe: .................................................................................................................
2.3.9. Osztály:……………………………………Képzési forma:…………………...
3. Kérelmezővel a fenti címen közös háztartásban élő családtagok
3.1.

A
Név

B
Anyja neve

C
Születési
helye, ideje
(év, hó, nap)

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4. Benyújtási határidő: minden év szeptember 30.
5. Nyilatkozatok

D
Családi kapcsolat megnevezése

E
TAJ szám

3
A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem
tárgyalta meg, az még csak TERVEZET.

5.1. Tudomásul veszem, hogy a határidőn túl benyújtott kérelmek elbírálására nincs
lehetőség.
5.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
5.3. A közölt adatoknak az ellátáshoz és nyilvántartásához kapcsolódó felhasználásához, valamint a törvényben meghatározott statisztikai célú adatfeldolgozásához
hozzájárulok.
Tiszaújváros, 20 ……………………………..
…………………………
kérelmező
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6. Tájékoztató
6.1. Nem jogosultak tankönyvtámogatásra azok a tanulók, akik normatív kedvezményben, illetve térítésmentes tankönyvellátásban részesülnek.
6.2. Normatív támogatásra jogosult az a tanuló, aki
6.2.1. tartósan beteg,
6.2.2. a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
6.2.3. három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
6.2.4. nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
6.2.5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
6.3. Térítésmentes tankönyvellátás első alkalommal a 2013/2014. tanévben első évfolyamra beiratkozott tanulók részére, ezt követően felmenő rendszerben biztosított.
6.4. A kérelem elbírálásához szükséges dokumentumok
6.4.1. havi rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a munkáltató által kifizetett mindennemű juttatással növelt, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről kiállított munkáltatói igazolás,
6.4.2. társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló irat,
6.4.3. 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 folyósítása esetén a nyugdíjfolyósító igazgatóság által
év elején kiadott, az ellátás összegét tartalmazó irat, valamint a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmét igazoló irat,
6.4.4. járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátás esetén az ellátás jogerős megállapítását igazoló irat, valamint a kérelem beadását megelőző hónap
nettó jövedelmét igazoló irat,
6.4.5. társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló 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
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benyújtását közvetlenül megelőző, még nem lezárt adóévi jövedelemről nyilatkozat,
6.4.6. 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,
6.4.7. egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről,
6.4.8. középfokú köznevelési intézményben és felsőoktatási intézményben tanuló
gyermek, tanuló esetében az intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,
6.4.9. felsőoktatási intézményben tanulók esetén az intézmény igazolása a kérelem
benyújtását megelőző havi ösztöndíjról,
6.4.10. 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,
6.4.11. a tankönyvek árát igazoló dokumentum.”
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6. melléklet a …..../…….(……) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet a 37/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelethez
KÖRNYEZETTANULMÁNY
1. Készült …..………. év ………….……………..………….…… hó ............... nap
Tiszaújváros, ………………………………….………………. út .................... szám
A lakásban élők száma: ……….…..…...………….………. felnőtt ............. gyermek
2. Személyi adatok
2.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok
2.1.1. Neve: ......................................................................................................................
2.1.2. Születési neve: .......................................................................................................
2.1.3. Anyja neve: .............................................................................................................
2.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ........................................................................
2.1.5. Családi állapota:......................................................................................................
2.1.6. Lakóhelye:...............................................................................................................
2.1.7. Tartózkodási helye:.................................................................................................
2.1.8. Telefonszáma: .........................................................................................................
2.1.9. Munkahelye: ...........................................................................................................
2.1.10. Foglalkozása: .......................................................................................................
2.1.11. Mellékfoglalkozása van-e: ....................................................................................
2.1.12. Munkanélküliség esetén a munkaviszony megszűnésének ideje, módja: ............
2.1.13. Iskolai végzettsége: ..............................................................................................
2.1.14. Állampolgársága: ..................................................................................................
(Nem magyar állampolgár esetén jogállása: bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan).
2.1.15. Háziorvosának neve, elérhetősége (cím, telefonszám):........................................
...........................................................................................................................................
2.2. A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai
2.2.1. Neve: .......................................................................................................................
2.2.2. Születési neve: ........................................................................................................
2.2.3. Anyja neve: ............................................................................................................
2.2.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .......................................................................
2.2.5. Rokoni kapcsolat:....................................................................................................
2.2.6. Családi állapota:......................................................................................................
2.2.7. Lakóhelye: ..............................................................................................................
2.2.8.Tartózkodási helye:..................................................................................................
2.2.9.Telefonszáma: ..........................................................................................................
2.2.10. Munkahelye: ........................................................................................................
2.2.11. Foglalkozása: ........................................................................................................
2.2.12.Mellékfoglalkozása van-e: ....................................................................................
2.2.13. Munkanélküliség esetén a munkaviszony megszűnésének ideje, módja: ...........
...........................................................................................................................................
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2.2.14. Iskolai végzettsége: ..............................................................................................
2.2.15. Állampolgársága: ..................................................................................................
(Nem magyar állampolgár esetén jogállása: bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan).
2.3. A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai
2.3.1. Neve: .......................................................................................................................
2.3.2. Születési neve: ........................................................................................................
2.3.3. Anyja neve: ............................................................................................................
2.3.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .......................................................................
2.3.5. Anyja neve: ............................................................................................................
2.3.6. Rokoni kapcsolat:....................................................................................................
2.3.7. Családi állapota:......................................................................................................
2.3.8. Lakóhelye: ..............................................................................................................
2.3.9. Tartózkodási helye:.................................................................................................
2.3.10.Telefonszáma: ........................................................................................................
2.3.11. Munkahelye: ........................................................................................................
2.3.12. Foglalkozása: ........................................................................................................
2.3.13.Mellékfoglalkozása van-e: ....................................................................................
2.3.14. Munkanélküliség esetén a munkaviszony megszűnésének ideje, módja: ...........
...........................................................................................................................................
2.3.15. Iskolai végzettsége: ..............................................................................................
2.3.16. Állampolgársága: ..................................................................................................
(Nem magyar állampolgár esetén jogállása: bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan).
2.4. A családban élő kiskorúak adatai
2.4.1.Neve:………………………………………………………………………………
2.4.2. Születési, helye, ideje (év, hó, nap): ……………………………………………...
2.4.3. Anyja neve:………………………………………………………………………..
2.4.4. Állampolgársága:………………………………………………………………….
2.4.5. Melyik intézménybe jár:…………………………………………………………..
2.4.6. A nevelési, oktatási intézmény vezetőjének neve, elérhetősége (cím, telefonszám):……………………………………………………………………………………
2.5. A családban élő kiskorúak adatai
2.5.1.Neve:………………………………………………………………………………
2.5.2. Születési, helye, ideje (év, hó, nap): ……………………………………………...
2.5.3. Anyja neve:………………………………………………………………………..
2.5.4. Állampolgársága:………………………………………………………………….
2.5.5. Melyik intézménybe jár:…………………………………………………………..
2.5.6. A nevelési, oktatási intézmény vezetőjének neve, elérhetősége (cím, telefonszám):……………………………………………………………………………………
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2.6. A családban élő kiskorúak adatai
2.6.1.Neve:………………………………………………………………………………
2.6.2. Születési, helye, ideje (év, hó, nap): ……………………………………………...
2.6.3. Anyja neve:………………………………………………………………………..
2.6.4. Állampolgársága:………………………………………………………………….
2.6.5. Melyik intézménybe jár:…………………………………………………………..
2.6.6. A nevelési, oktatási intézmény vezetőjének neve, elérhetősége (cím, telefonszám):……………………………………………………………………………………
2.7. A családban élő kiskorúak adatai
2.7.1.Neve:………………………………………………………………………………
2.7.2. Születési, helye, ideje (év, hó, nap): ……………………………………………...
2.7.3. Anyja neve:………………………………………………………………………..
2.7.4. Állampolgársága:………………………………………………………………….
2.7.5. Melyik intézménybe jár:…………………………………………………………..
2.7.6. A nevelési, oktatási intézmény vezetőjének neve, elérhetősége (cím, telefonszám):……………………………………………………………………………………
2.8. A gyermek/ek háziorvosának neve, elérhetősége (cím, telefonszám):
…………………………………………………………………………………………...
2.9. A gyermek/ek védőnőjének neve, elérhetősége (cím, telefonszám):……………………………………………………………………………………
3. Lakásviszonyok
3.1. Lakáshasználat jogcíme (tulajdonos, bérlő, albérlő, szívességi lakáshasználó):.......
3.2. Lakás nagysága: ……………… m2
3.3. Szobák száma: ……………... Egyéb helyiségek: ....................................................
3.4. Lakás komfortfokozata: ............................................................................................
3.5. Lakás berendezése, felszereltsége: ...........................................................................
...........................................................................................................................................
3.6. Kiskorúak szobája, felszereltsége: ............................................................................
...........................................................................................................................................
4. Jövedelmi, vagyoni viszonyok
4.1. Munkaviszonyból származó jövedelem:
4.2. Családi pótlék összege:
4.3. Kapott tartásdíj összege:
4.4. Fizetett tartásdíj összege:
4.5. Árvaellátás:
4.6. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások összege:
4.7. Vállalkozásból, mellékfoglalkozásból
származó jövedelem:
4.8. Egyéb rendszeres jövedelem:

……………………… Ft/hó
……………………… Ft/hó
……………………… Ft/hó
……………………… Ft/hó
……………………… Ft/hó
……………………… Ft/hó
……………………….Ft/hó
……………………… Ft/hó
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(aktív korúak ellátása, gyes, gyed, gyet)
4.9. Alkalmi munkából származó jövedelem:
……………………… Ft/hó
4.10. Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem
……………………… Ft/hó
4.11. Ingatlan vagyon (lakás, garázs, telek, üdülő, szántóföld)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
4.11.1. Becsült forgalmi értéke (Ft): ................................................................................
4.12. Ingó vagyon
4.12.1. Gépjármű: ………………….…………típusa, évjárat: ………………………...
4.12.2. Becsült forgalmi értéke (Ft): ……………………………………………………
4.13. Egyéb ingó vagyon: ……………………………………………………………….
4.14. A család rendszeres havi kiadásai
4.14.1. Rezsiköltség: ………………………………………… Ft/hó
4.14.2. Lakáscélú törlesztés:……………………….................. Ft/hó
4.14.3. Van-e a családnak közüzemi díjhátraléka:….....………………………………...
(Ha igen, hol és milyen összegű: .............................................................. ………………
…………………………………………………………………………………………..)
5. Jognyilatkozat:
5.1. Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt
adatok a valóságnak megfelelnek.
5.2. A közölt adatoknak az ellátáshoz és nyilvántartásához kapcsolódó felhasználásához, valamint a törvényben meghatározott statisztikai célú adatfeldolgozásához hozzájárulok.
……………………………………
kérelmező
6. Egyéb, az ügy elbírálásához kapcsolódó lényeges tényezők, a környezettanulmányt végző javaslata:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
7. Devianciák:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
…………………………………
ügyintéző”

