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Sárbogárd Város Önkormányzat 
Képviselőtestületének

42/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006. (VI. 15.) K t r. s z.
rendelet módosításáról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §. és a 32. §. (3) bekezdésének és a 32. § (3)
bekezdésének és 55/C § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az egyes szociális ellátásokról a
következő rendeletet alkotja. 

1. § A 28/2006. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet (továbbiakban: R.) 10. preambuluma a következőkre
módosul: 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Továbbiakban: Sztv.) 26. §-a, 32. §. (2) bekezdése és az
55/C. § ( 4) bekezdése alapján kapott felhatalmazással élve, a szociális rászorultságtól függő
ellátások feltételeinek megállapítására az alábbi rendeletet alkotja.
2. § A R. 3. § (1) bekezdésének második mondata hatályát veszti. 
3. § A R. 3. § (2) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 „b) A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelemről, azok tartalmának megfelelő igazolást
vagy annak fénymásolatát - kivéve a 7. § (4) bekezdése, valamint a 11. § szerinti átmeneti segély,
illetve a 26. § (1) bekezdés szerinti ápolási díj esetén - az alábbiak szerint:
ba) munkabérről (munkáltató által fizetett táppénzről) a munkáltató által kiállított, a kérelem

benyújtását megelőző havi nettó jövedelmét tartalmazó igazolást,
bb) a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Sárbogárdi Kirendeltségének

(továbbiakban: Munkaügyi Központ) igazolását, a kérelem benyújtását megelőző hónapban
folyósított munkanélküli járadék illetve az álláskeresési támogatás összegéről,
bc) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi

igazolószelvényt, bankszámlakivonatot vagy a folyósító szerv igazolását a havi teljes összegről.
A kérelmező és a jövedelemszámítás szempontjából figyelembe veendő személyek nyugdíjas
igazolványát, ennek hiányában a nyugdíj-törzsszámot és a nyugdíja nevét tartalmazó dokumentumot
a kérelem benyújtásakor be kell mutatni,
bd) a gyermekgondozási támogatásokról (gyermeknevelési támogatás, gyermekgondozási segély)

a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvényt, bankszámlakivonatot,
be) alkalmi munkából származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző havi

jövedelemről szóló nyilatkozatot,
bf) tartásdíjról a kérelem benyújtását megelőző hónapban ténylegesen felvett tartásdíj összegéről

szóló iratot (átvételi elismervény, postai feladóvevény stb.)a szülők közötti egyezséget tartalmazó
közokiratot vagy a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős ítéletet, amennyiben gyermeke vagy
gyermekei után tartásdíjban nem részesül a végrehajtás kezdeményezéséről szóló iratot,
bg) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozatát,
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bh) a családi pótlékról a kérelem benyújtását megelőző havi postai kézbesítési szelvényt vagy a
munkáltató által kiállított hivatalos igazolást,
bi) ösztöndíjról a főiskola vagy egyetem igazolását a kérelem benyújtását megelőző havi ösztöndíj

összegéről,
bj) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója illetve a háztartásában életvitelszerűen vele

együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozatot
és a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált munkanélküli és ellátásban nem részesül.
bk) a Rendelet 12. számú mellékletében foglalt nyilatkozatokat meg kell tenni a kérelmezőnek,

közeli hozzátartozójának illetve a háztartásában vele együtt élő más személynek, személyeknek.
4. § Az R. 3. §. (2) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint módosul:
„c) A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból és/vagy őstermelői

tevékenységéből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül
megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni azzal, hogy
a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek,
a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani és a
Rendelet 12. számú mellékletében meghatározott nyilatkozatokat meg kell tenni.
5. § A R. 3. § (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
(3) A kérelemhez csatolni kell továbbá: 
a) átmeneti segély igénylése esetén:
- a kérelmező családjában a kérelem benyújtását megelőző havi közüzemi kiadásokról (közüzemi

díjtartozás: vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási,
több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtés díj), közös költség
befizetéséről, lakbér kifizetéséről szóló igazolást, lakáscélú pénzintézeti kölcsön havi törlesztését
igazoló okmányt
- vagyonnyilatkozat 
- a rendelet 12. számú melléklete szerinti nyilatkozat
b) rendszeres szociális segély esetén:
- a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 15. §. (1) - (3) és (5) bekezdésében foglaltakat.
c) lakásfenntartási támogatás esetén:
- a költségek igazolásául szolgáló, a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó szolgáltatói

számlát, a befizetést igazoló feladóvevényt
- a lakásnagyságra (m2) vonatkozó, azt hitelt érdemlően igazoló iratot (használatbavételi engedély,

adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés), ennek hiányában büntetőjogi felelősség tudatában
tett nyilatkozatot.
- a rendelet 12. számú melléklete szerinti nyilatkozat
d) adósságkezelési támogatás esetén:
- a hitelező által kiállított igazolást az adósság jogcíméről és összegéről, valamint keletkezésének

időpontjáról
- nyilatkozatot arról, hogy más közüzemnél tartozása nem áll fenn
- a lakáshasználat jogcímét igazoló dokumentumot (tulajdoni lap, albérleti szerződés stb.)
- a rendelet 12. számú melléklete szerinti nyilatkozat vagyonnyilatkozat
e) Ápolási díj esetén:

- a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 25. §. (1) bekezdésében foglaltakat
- a 26. §. alapján ápolási díjat igénylő esetén a háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt állapota

végleges vagy változhat. 
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- a 26. §. alapján ápolási díjat igénylő esetén nyilatkozatot arról, hogy az ápolttal
eltartási/öröklési szerződést kötött-e a rendelet 12. számú melléklete szerinti nyilatkozat 
- vagyonnyilatkozat 

- a rendelet 13. számú melléklete szerinti háziorvosi igazolás
f) Temetési segély esetén:
- a temetés költségéről - a kérelmező vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére -

kiállított számla eredeti példányát
- az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolatát.
- Vagyonnyilatkozat 

- a rendelet 12. számú melléklete szerinti nyilatkozat
g) Köztemetés esetén:

- halotti anyakönyvi kivonatot

h) közgyógyellátási igazolvány iránti kérelem esetén:

- a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 35. §. (1)-(6) bekezdésében foglaltakat
i) személyes gondoskodást igénylő ellátások esetén:
- kérelemnyomtatványt
- az egészségügyi lapot

6. § A R. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
(5) Amennyiben a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó hatóság adatai szerint a

kérelmező lakcímén a feltüntetetteken kívül más személy vagy személyek bejelentett lakcímmel
rendelkeznek a kérelmezőnek csatolnia kell a jegyző jogerős határozatát hogy a kérdéses személy a
lakcímnyilvántartásban fiktív jelzéssel szerepel vagy hitelt érdemlő igazolást kell benyújtania az
ott nem lakás tényéről a kérdésés személyek esetében ( lakcímkártya, okmányirodai igazolás)
7. § A R. 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
(6) Amennyiben az eljáró hatóság a vagyonnyilatkozatokban foglaltakat vitatja a 63/2006.

(III.27.) Kormány rendelet 5.§ (1) bekezdése alapján állapítja meg a forgalmi értéket.
8. § A R. 6. § (1) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki: 
a) Létfenntartást veszélyeztető körülmény akkor áll fenn, ha a kérelmező családjában a kérelem

benyújtását megelőző havi közüzemi kiadások (közüzemi díjtartozás: vezetékes gáz-, áram-,
távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó
lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtés díj), közös költség, lakbér, hitelintézettel kötött
lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló részlet a család összjövedelmének 60%-át meghaladják.
Amennyiben a háztartásban a kérelmezőn és családján kívül más személy vagy személyek élnek,
akkor a közüzemi kiadások a háztartásban élőkkel arányosan vehetők figyelembe”.
9. § A R. 7. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul és a következőkkel egészül ki:

„(5) Nem nyújtható átmeneti segély annak a személynek: 
a) aki önhibájából, vagy életvitele miatt került nehéz anyagi helyzetbe, helyzetének javítására

lehetősége lett volna, de azt saját hibájából elmulasztotta. 
b) akinek az adósságkezelési szolgáltatását a R. 24. § (2) bekezdése alapján szüntették meg, a

megszüntetést követő 2 évig. 
c) annak a gyermekes családnak, aki rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosult.
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d) aki a Szt. 4. § (1) bekezdés (b) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik.
10. § A R. 19. § (1) bekezdése a következőre módosul:
19. § (1) A Bizottság, az e célra rendelkezésre álló keret erejéig, lakhatást segítő adósságkezelési

támogatásban részesítheti azt a családot vagy személyt:
a) akinek az adóssága meghaladja az 50.000,- Ft-ot, és akinek a (2) bekezdésben meghatározott

adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább 6 havi vagy
b) közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá
c) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj

mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén 200%-át, valamint
d) aki a 2. § n) pontjában meghatározott lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik
feltéve, hogy vállalja az adósság és az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési

támogatás különbözetének megfizetését, az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt, valamint
kész és képes adósságának rendezésére és sem neki sem a háztartásában vele együtt élőnek vagyona
nincs.
11. § A R. a következő 19/A § egészül ki:
19/A (1) Nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban az, aki vagy a vele egy háztartásban

együtt élő: 
a) a lakott és támogatni kért lakáson kívül további forgalomképes ingatlannal rendelkezik,
b) lakására tartási, életjáradéki, vagy öröklési szerződést kötöttek, 
c) önkényesen elfoglalt lakásban laknak, 
d) az általuk lakott lakáson kívüli, részben vagy egészben a tulajdonukat képező lakáshoz kéri a

támogatást, 
e) az adós olyan lakásban lakik, amelyre tartási, életjáradéki, illetve öröklési szerződést kötöttek,
(2) A 19/A§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérõen igényelhetõ a támogatás, ha olyan

ingatlanról van szó, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került az adós vagy a
vele egy háztartásban együtt élő tulajdonába.
12. § A R. 23. § (4) bekezdése a következőre módosul:
(4) A tanácsadó 5 munkanapon belül tájékoztatja a polgármesteri hivatalt, ha az adósságkezelési

szolgáltatásban részesülő:
a) az általa vállalt adósságtörlesztés 3 havi részletét nem teljesíti illetve egy összegű

adósságkezelési szolgáltatás esetén a támogatási megállapodás megkötésétől számított 30 napon
belül nem mutatja be az önrész befizetéséről szóló igazolást 
b) az adósságkezelési tanácsadásra való jelentkezést elmulasztotta,
c) az egyénre szabott program kidolgozásában, végrehajtásában nem működött együtt,
d) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételét követően a tárgyi havi lakásfenntartási

kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének 3 hónapig nem tett eleget egy összegű
adósságkezelési szolgáltatás esetén a támogatási megállapodás megkötésétől számított 30 napon
belül a tárgyi havi lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének nem tesz
eleget.
13. § A R. 24. § (2) bekezdése a következőre módosul: 
(2) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza kell

téríteni, ha az adós:
a) az általa vállalt adósságtörlesztés 3 havi részletét nem teljesíti, illetve egy összegű

adósságkezelési szolgáltatás esetén a támogatási megállapodás megkötésétől számított 30 napon
belül nem mutatja be az önrész befizetéséről szóló igazolást a Tanácsadónak
b) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, 
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c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a tárgyi havi lakásfenntartási
kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének 3 hónapig nem tesz eleget illetve egy összegű
adósságkezelési szolgáltatás esetén a támogatási megállapodás megkötésétől számított 30 napon
belül a tárgyi havi lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének nem tesz
eleget.
14. § A R. 25. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
f) a 19/A. § (1) bekezdésében foglalt kizáró feltételek hiányáról.
15. § A R. 26. § (3) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„b) családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori

legkisebb összegét, egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 150
%-át, és az ápoló valamint családja nem rendelkezik az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározottakat meghaladó vagyonnal”.
16. § A R. 26. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 
„d) az általa ápolt személy lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye Sárbogárd közigazgatási

területe.
17. § A R. 26. § (3) bekezdés a következő e) ponttal egészül ki: 
e) a háziorvos igazolása szerint mások segítése nélkül önállóan nem képes 
ea) étkezni, vagy
eb) tisztálkodni, vagy
ec) öltözködni, vagy
ed) illemhelyet használni, vagy
ee) lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni,
feltéve, hogy esetében az e) pontban foglaltak közül legalább kettő egyidejűleg fennáll valamint

ellátása házi segítségnyújtás keretében nem oldható meg.
18. § A R. 27. § (1) bekezdése a következőre módosul:
(1) Az Önkormányzat Polgármestere temetési segélyt állapíthat meg annak, aki a meghalt személy

eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles
hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását
veszélyezteti, és a temettető családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum összegének kétszeresét, egyedül élő esetén 250%-át illetve a
kérelmezőnek és családjának vagyona nincs. A temetési segély mértékét a 7. sz. melléklet
tartalmazza.
19. § A R. új 12. számú, 13. számú és 14. számú melléklettel egészül ki, amelyek ezen rendelet 1.

számú, 2. számú és 3. számú mellékletét képezik.
20. § A R. 1., 3,. 5., 6. számú mellékletei helyébe ezen rendelet 4., 5., 6., 7., számú mellékletei

lépnek.
21. § A R. további rendelkezései változatlanul maradnak. 
22. § (1) Ezen rendelet - az (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetés napjával lép

hatályba és a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Ezen rendelet 2. §-a 2009. október 1. napjával lép hatályba.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az egyes szociális ellátásokról szóló 

28/2006 (VI.15.) K t r. s z. rendelet módosításáról szóló 31/2006. (VIII. 21.) K t r. s z. rendelet, a 
32/2006. (IX. 15.) K t r. s z. rendelet, a 3/2007. (I. 22.) K t r. s z. rendelet, a 19/2007. (V.18.) K t r. s
z. rendelet, a 25/2007. (VIII. 14.) K t r. s z. rendelet, a 20/2008. (VIII. 12.) K t r. s z. rendelet az 
5/2009. (I. 26.) K t r. s z. rendelet és a 23/209. (VIII.18.) K t r. s z.. rendelet.
Sárbogárd, 2009. szeptember 8. 
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Juhász János 
 polgármester

Dr. Krupa Rozália 
jegyző

Kihirdetve: 2009. szeptember 14.

Dr. Krupa Rozália 
jegyző

1. számú melléklet a 42/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelethez

NYILATKOZATOK
számú nyilatkozat

Alulírott ...............(név) ................ szám alatti lakos, mint kérelmező büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom, hogy őstermelő/vállalkozó vagyok:

Igen nem*
*A megfelelő rész aláhúzandó.

Alulírott ...............(név) ................ szám alatti lakos hozzájárulok a ................ ..................iránt
benyújtott kérelmem elbírálásához szükséges jövedelemről szóló Adó- és Pénzügy Ellenőrzési
Hivatal által kiállított valamint a benyújtott kérelem elbírálásához szükséges vagyonról szóló
igazolások hivatal általi beszerzéséhez.

számú nyilatkozat
Alulírott ...............(név) ................ szám alatti lakos, mint közeli hozzátartozó/háztartásban együtt
élő személy büntetőjog felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy őstermelő/vállalkozó* vagyok:
Igen nem*

*A megfelelő rész aláhúzandó.
Alulírott ...............(név) ................ szám alatti lakos, mint közeli hozzátartozó/háztartásban együtt
élő hozzájárulok a ................ (név) ...............(cím) ..................iránt benyújtott kérelem
elbírálásához szükséges jövedelemről szóló Adó- és Pénzügy Ellenőrzési Hivatal által kiállított
valamint a benyújtott kérelem elbírálásához szükséges vagyonról szóló igazolások hivatal általi
beszerzéséhez.

számú melléklet
Alulírott ...............(név) ................ szám alatti lakos, mint vállalkozó nyilatkozom a gazdasági
társaságról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti gazdasági társaságokban lévő vagyonomról: 
Társaságban lévő tulajdon: 

Vagyonnyilatkozat

A nyilatkozó személy adati:

Neve: ......................................................................................................................
Születési neve: ..........................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ....................................................................................

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

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................. 

Társaságban lévő tulajdon ( tagi betét, törzsbetét, részvény):
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Nyilvántartási értéke:
Becsült forgalmi értéke:

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

................................................
aláírás

2. számú melléklet a 42/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelethez

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY

Az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 

(az ápolt személy háziorvosa tölti ki)

Igazolom, hogy 
Név: ___________________________________________________________________
Születési név: ___________________________________________________________
Anyja neve: _____________________________________________________________
Születési helye, ideje: _____________________________________________________
Lakóhely: _______________________________________________________________
Tartózkodási hely: ________________________________________________________
Társadalombiztosítási Azonosító jel: __________________________________________
Az ápolt személy önmaga ellátására:
Nem képes részben képes képes*
Az ápolt személy mások személyes segítsége nélkül önállóan képes:
étkezni tisztálkodni öltözködni illemhelyet használni*
lakáson belül - segédeszköz igénybevételével vagy anélkül - közlekedni*
A szakvéleményhez felhasznált hivatalos irat pontos megnevezése:

_________________________________________________________________________________

Kelte:____________________________,
megállapítása:__________________________________
Dátum: _________________________
__________________________
A házirovos aláírása
Munkahelyének címe
P. H.
*A megfelelő rész aláhúzandó!
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3. számú melléklet a 42/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelethez 

Vagyonnyilatkozat

I. A kérelmező személyi adatai

Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................

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

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................

II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .................
város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad:
..........................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete:
........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):
............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca
.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje:
................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe:
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz.
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

II. Egyéb vagyon

Gépjármű: '
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám

a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
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b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám

a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
c) motor (quad): ..............típus ......rendszám
a szerzés ideje: ................

Becsült forgalmi érték: ** ...........,- Ft

III. Vagyoni értékű jog
A vagyoni értékű jog megnevezése (haszonélvezet, használat): ....................

Becsült forgalmi értéke: .....................,- Ft

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával megegyezően kell kitölteni.
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van,
a forgalmi értéket a vagyon helyzete szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell
feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

................................................
aláírás

4. számú melléklet a 42/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelethez

Kérelem 
Átmeneti segély igényléséhez

Alulírott 

Név (lánykori név is):  ________________________________________________________________

Születési helye, ideje:  ________________________________________________________________

Anyja neve:  ________________________________________________________________

Személyi igazolvány száma:  ________________________________________________________________

Sárbogárd,  ________________________________________________________________

Szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a Polgármesteri Hivatalhoz, hogy részemre átmeneti
segélyt megállapítani szíveskedjenek.
A közös háztartásban élők száma: ___________ fő

Név  Szül. hely, idő  Anyja neve

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Családi állapotom:*
Házas - egyedülálló
Élettárs - különálló
nőtlen/hajadon - özvegy
Tart-e albérlőt? * Igen Nem

*megfeleő rész aláhúzandó
Jövedelemi adatok
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a
havi jövedelme forintban:

A jövedelem típusa  Kérelmező  Házastársa
(élettársa)

 Gyermekei

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból származó

     

2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó

     

3. Alkalmi munkavégzésből származó      

4. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások

     

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások

     

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított ellátások 

     

7. Egyéb jövedelem      

8. Összes jövedelem      

Kérelmemet az alábbiakkal indokolom: 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Sárbogárd, ___________________________

_____________________________ 
aláírás

Kérelemhez csatolni kell:
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1.) Ha a családban illetve háztartásban a külön jogszabályban meghatározott tanköteles koron túli, nappali
tagozatos képzésben részesülő gyermek, fiatal felnőtt él, a tanulmányok folytatásáról kiállított iskolalátogatási
bizonyítványt (igazolást) 
2.) A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelemről, azok tartalmának megfelelő igazolást vagy annak
fénymásolatát az alábbiak szerint:

munkabérről (munkáltató által fizetett táppénzről) a munkáltató által kiállított, a kérelem benyújtását
megelőző hónap nettó munkabért tartalmazó igazolást 
- munkanélküli ellátásról a Munkaügyi Központ igazolását a kérelem benyújtását megelőző hónap
jövedelemére vonatkozóan. 
- nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvényt,
bankszámlakivonatot vagy a folyósító szerv igazolását a havi teljes összegről, illetve a nyugdíjas igazolvány
fénymásolatát. 
- vállalkozó, őstermelő esetén az APEH-hoz benyújtott előző évi személyi jövedelemadó bevallás másolatát és
az igénylő 1 havi nettó átlagjövedelméről szóló nyilatkozatot és a rendeletben foglalt nyilatkozatokat meg kell
tenni 
- alkalmi munkából származó jövedelem esetén a havi átlagos jövedelemről szóló nyilatkozatot. 
- tartásdíjról a ténylegesen felvett tartásdíj utolsó havi átvételéről szóló iratot (átvételi elismervény, postai
feladóvevény stb.), a szülök közötti egyezséget tartalmazó közokiratot vagy a tartásdíj megállapításáról
szóló jogerős bírói ítéletet, amennyiben gyermeke vagy gyermekei után tartásdíjban nem részesül a végrehajtás
kezdeményezéséről szóló iratot 
- állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozatát. 
- a családi pótlékról a postai kézbesítési szelvényt vagy a munkáltató által kiállított hivatalos igazolást 
- ösztöndíjról a főiskola vagy egyetem igazolását az ösztöndíj összegéről 
a kérelmező családjában a kérelem benyújtását megelőző havi közüzemi kiadásokról (közüzemi díjtartozás:
vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó
lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtés díj), közös költség befizetéséről, lakbér kifizetéséről szóló
igazolást, lakáscélú pénzintézeti kölcsön havi törlesztését igazoló okmányt 
- amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója illetve a háztartásában életvitelszerűen vele együttlakó más
személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az arról szóló nyilatkozatot. A nyilatkozathoz csatolni
kell a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy munkanélküli járadékra illetve más munkanélküli ellátásra
nem jogosult, valamint arról, hogy együttműködési kötelezettségének eleget tesz. 
3.)Vagyonnyilatkozat 
4). A Rendelet 12.sz. melléklet szerinti nyilatkozata

Amennyiben ezen igazolásokat a kérelemhez nem csatolja, ügyében intézkedni nem tudunk!

A kérelem leadásakor személyi igazolványát szíveskedjen magával hozni! 

5. számú melléklet a 42/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelethez

Kérelem 
Lakásfenntartási támogatás igényléséhez

Alulírott 
Név (lánykori név is): _____________________________________________________
Születési helye, ideje: _____________________________________________________
Anyja neve: _____________________________________________________________
Sárbogárd, ______________________________________________________________
szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Egészségügyi és Szociális Bizottságához, hogy részemre lakásfenntartási támogatást nyújtani
szíveskedjenek
Nyilatkozom, hogy egyszemélyes háztartásban élek: igen nem
A háztartásban együtt élő személyek száma: ___________ fő

Ebből:
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- 25 év alatti, jövedelemmel nem rendelkező, tanulói/hallgatói jogviszonyban álló gyermek
__________ fő
- tartósan beteg gyermek (életkortól függetlenül): _________ fő
- fogyatékos személy _________ fő

Név  Születési hely Születési idő  Anyja neve

Jövedelemi adatok
A kérelmező, valamint háztartásában élő személyek havi jövedelme forintban:

A háztartásban élők neve, jövedelem összege:

A jövedelem típusa:

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó

    

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó

    

3. Alkalmi munkavégzésből származó     

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások     

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások

    

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások

    

7. Egyéb jövedelem     

8. Összes jövedelem     

Állandó lakcímemen kívül ideiglenes lakásom: van nincs
Családi állapotom:
- házas  - egyedülálló

- élettárs  - különálló

- nőtlen/hajadon  - özvegy

A lakott lakás 
alapterülete:

 _______________________m
2

szobaszáma:  _______________________

A lakás komfort fokozata:
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- összkomfortos  - komfortos

- félkomfortos  - komfort nélküli

Lakáshasználat jogcíme:
- tulajdonos  - társbérlő

- tulajdonos rokona  - ágybérlő

- főbérlő  - jogcím nélküli

- főbérlő rokona  - szívességi
lakáshasználat

- albérlő  - egyéb

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben általam közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Sárbogárd, ______________________________

_____________________________ 
Kérelmező

(A kérelem kitöltése értelemszerűen, esetleges aláhúzással)

A kérelemhez csatolni kell:

1.) Ha a családban illetve háztartásban a külön jogszabályban meghatározott tanköteles koron túli, nappali
tagozatos képzésben részesülő gyermek, fiatal felnőtt él, a tanulmányok folytatásáról kiállított iskolalátogatási
bizonyítványt (igazolást) 

2.) A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelemről, azok tartalmának megfelelő igazolást vagy annak
fénymásolatát az alábbiak szerint:

- munkabérről (munkáltató által fizetett táppénzről) a munkáltató által kiállított, a kérelem
benyújtását megelőző hónap nettó munkabért tartalmazó igazolást

- munkanélküli ellátásról a Munkaügyi Központ igazolását a kérelem benyújtását megelőző hónap
jövedelemére vonatkozóan.

- nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi
igazolószelvényt, bankszámlakivonatot vagy a folyósító szerv igazolását a havi teljes összegről, illetve
a nyugdíjas igazolvány fénymásolatát.

- vállalkozó, őstermelő esetén az APEH-hoz benyújtott előző évi személyi jövedelemadó bevallás
másolatát és az igénylő 1 havi nettó átlagjövedelméről szóló nyilatkozatot és rendelet mellékletében
meghatározott nyilatkozatokat meg kell tenni

- alkalmi munkából származó jövedelem esetén a havi átlagos jövedelemről szóló nyilatkozatot.

- tartásdíjról a ténylegesen felvett tartásdíj utolsó havi átvételéről szóló iratot (átvételi elismervény, postai
feladóvevény stb.), a szülök közötti egyezséget tartalmazó közokiratot vagy a tartásdíj megállapításáról szóló
jogerős bírói ítéletet amennyiben gyermeke vagy gyermekei után tartásdíjban nem részesül a végrehajtás
kezdeményezéséről szóló iratot 

- állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozatát.

- a családi pótlékról a postai kézbesítési szelvényt vagy a munkáltató által kiállított hivatalos igazolást

- ösztöndíjról a főiskola vagy egyetem igazolását az ösztöndíj összegéről

- amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója illetve a háztartásában életvitelszerűen vele együttlakó más
személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az arról szóló nyilatkozatot és a Munkaügyi Központ
igazolását arról, hogy regisztrált munkanélküli és ellátásban nem részesül. 

3.) lakás vagy albérleti szerződést
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4) lakáscélú pénzintézeti kölcsön havi törlesztését igazoló okmányt, csatornahasználati, szemétszállítási díj
befizetéséről szóló csekkszelvény, vízdíjszámla, villanyáram számla, távhő-szolgáltatási díj számla, társasházak
esetében a közös költség befizetéséről szóló igazolás

5.) A lakásnagyságra (m
2
) vonatkozó, azt hitelt érdemlően igazoló iratot (használatbavételi engedély, adásvételi

szerződés, ajándékozási szerződés)

6.) fogyatékos személy illetve tartósan beteg gyermek esetén igazolást a fogyatékosság, illetve a tartós betegség
fennállásáról.

7.) A Rendelet 12. számú melléklete szerinti nyilatkozata 

A költségek igazolására csatolni kell a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó szolgáltatói
számlát, a befizetést igazoló feladóvevénnyel együtt. 
A kérelem leadásakor személyi igazolványát szíveskedjen magával hozni!

6. számú melléklet a 42/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelethez

Kérelem 
ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ

Alulírott

Név: ________________________________________________________________________________________

Születési hely, idő:_____________________________________________________________________________

Anyja neve: __________________________________________________________________________________

Sárbogárd, ___________________________________________________________________________________

szám alatti lakos kérem Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének Egészségügyi és
Szociális Bizottságát, hogy részemre adósságcsökkentési támogatást megállapítani szíveskedjen.

Nyilatkozom, hogy egyszemélyes háztartásban lakok*

Igen  Nem

(* a megfelelő aláhúzandó)
Név  Születési 

hely, idő
 Anyja neve  Rokoni 

kapcso- 
lat

 Lakóhely / tartózkodási hely

Jövedelemi adatok
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A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a
havi jövedelme forintban:

A jövedelem típusa  Kérelmező  Házastársa 
(élettársa)

 Gyermekei

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból származó

   

2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó

   

3. Alkalmi munkavégzésből származó    

4. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások

   

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások

   

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított ellátások

   

7. Egyéb jövedelem    

8. Összes jövedelem    

Az általam lakott Sárbogárd, _____________________________________________ szám alatti
lakás alapterülete ___________ m2, szobaszáma: ________

Komfortfokozata*:

- összkomfortos  - komfortos

- félkomfortos  - komfort nélküli

(*: megfelelő aláhúzandó)

Az adósság összege:

- vezetékes gáz:  
__________________________Ft

- áramdíj:  
__________________________Ft

- távhőszolgáltatási díj:  
__________________________Ft

- víz- és csatornahasználati díj:  
__________________________Ft

- szemétszállítási díjtartozás:  
__________________________Ft

- közös költség hátralék:  
__________________________Ft

- lakbér-hátralék:  
__________________________Ft

- lakáscélú kölcsöntartozás:  
__________________________Ft
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Lakásban tartózkodásom jogcíme:

Tulajdonos  Bérlő Albérlő

Tulajdonos házastársa  Bérlő házastársa Albérlő házastársa

Tulajdonos élettársa  Bérlő élettársa Albérlő élettársa

A fennálló legalább 6 havi tartozásom a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban keletkezett*

Igen  Nem

(* megfelelő rész aláhúzandó)

NYILATKOZAT

Alulírott ________________________________________________________________________________

Sárbogárd, ______________________________________________________________________________
szám

alatti lakos nyilatkozom, hogy

- hozzájárulok ahhoz, hogy a Sárbogárdi Családsegítő Szolgálat (tanácsadó) az adósságkezelési
tanácsadás keretében megvizsgálja háztartásom gazdálkodását, fizetési kapacitását és képességét.

- vállalom azt, hogy az adósságom és az Egészségügyi és Szociális Bizottság által megállapított
adósságcsökkentési támogatás különbözetét az adósságkövetelés jogosultjának (hitelezőnek)
megfizetem, a vele megkötött szerződésben rögzített időpontig egy összegben / havi részletekben.*
(* a megfelelő rész aláhúzandó)

- az adósságkezelési tanácsadást igénybe veszem, a Tanácsadóval együttműködöm.

az adósságkezelés időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési
kötelezettségemnek folyamatosan eleget teszek

nyilatkozom, hogy sem én sem a velem egy háztartásban élő, élők:
a lakott és támogatni kért lakáson kívül további forgalomképes ingatlannal nem

rendelkezünk Ha van ingatlantulajdon: 
cím:
hrsz:
tulajdonszerzés jogcíme:

tulajdonos, tulajdoni hányad:

lakására tartási, életjáradéki, vagy öröklési szerződést kötöttünk,
nem önkényesen elfoglalt lakásban lakunk,

nem az általunk lakott lakáson kívüli, részben vagy egészben a tulajdonunkat képező
lakáshoz kérjük a támogatást,

Sárbogárd, 200__. év _______________ hónap ______ nap

_____________________________ 
Kérelmező

A kérelemhez csatolni kell:
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1.) Ha a családban illetve háztartásban a külön jogszabályban meghatározott tanköteles koron túli, nappali
tagozatos képzésben részesülő gyermek, fiatal felnőtt él, a tanulmányok folytatásáról kiállított iskolalátogatási
bizonyítványt (igazolást) 
2.) A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelemről, azok tartalmának megfelelő igazolást vagy annak
fénymásolatát az alábbiak szerint:

- munkabérről (munkáltató által fizetett táppénzről) a munkáltató által kiállított, a kérelem benyújtását
megelőző hónap nettó munkabért tartalmazó igazolást 
- munkanélküli ellátásról a Munkaügyi Központ igazolását a kérelem benyújtását megelőző hónap
jövedelemére vonatkozóan. 
- nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvényt,
bankszámlakivonatot vagy a folyósító szerv igazolását a havi teljes összegről, illetve a nyugdíjas igazolvány
fénymásolatát. 
- vállalkozó, őstermelő esetén az APEH-hoz benyújtott előző évi személyi jövedelemadó bevallás másolatát és
az igénylő 1 havi nettó átlagjövedelméről szóló nyilatkozatot és a rendeletben meghatározott nyilatkozatokat
meg kell tenni 
- alkalmi munkából származó jövedelem esetén a havi átlagos jövedelemről szóló nyilatkozatot. 
- tartásdíjról a ténylegesen felvett tartásdíj utolsó 1 havi átvételéről szóló iratot (átvételi elismervény, postai
feladóvevény stb.), a szülök közötti egyezséget tartalmazó közokiratot vagy a tartásdíj megállapításáról szóló
jogerős bírói ítélete amennyiben gyermeke vagy gyermekei után tartásdíjban nem részesül a végrehajtás
kezdeményezéséről szóló iratot 
- állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozatát. 
- a családi pótlékról a postai kézbesítési szelvényt vagy a munkáltató által kiállított hivatalos igazolást 
- ösztöndíjról a főiskola vagy egyetem igazolását az ösztöndíj összegéről 
- amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója illetve a háztartásában életvitelszerűen vele együttlakó más
személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az arról szóló nyilatkozatot a Munkaügyi Központ
igazolását arról, hogy regisztrált munkanélküli és ellátásban nem részesül. 

3.) A hitelező (szolgáltató) által kiállított igazolást az adósság jogcíméről és összegéről, valamint keletkezésének
időpontjáról 
4.) Igazolást arról, hogy más közüzemnél tartozása nem áll fenn 
5.) Vagyonnyilatkozat 
6.) A Rendelet 12. számú melléklete szerinti nyilatkozata 

A KÉRELEM LEADÁSAKOR SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁT SZÍVESKEDJEN
MAGÁVAL HOZNI!!

7. számú melléklet a 42/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelethez

Kérelem 
Temetési segély igényléséhez

Alulírott 
Név (lánykori név is):  

_____________________________________________________________________________

Születési helye, ideje:  
_____________________________________________________________________________

Anyja neve:  
_____________________________________________________________________________________

Személyi igazolvány
száma: 

 
_________________________________________________________________________

Sárbogárd, _______________________________________________________________________________________

szám alatti lakos azzal a kérelemmel fordulok a Városi Polgármesteri Hivatalhoz, hogy részemre
temetési segélyt megállapítani szíveskedjenek.
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Elhunyt neve:  ___________________________________________________________________________

Temetés időpontja:  _______________________________________________________________________

Családi kapcsolata az elhunythoz: testvér, szülő, férj, feleség,  _____________________________________

Kérelmező havi nettó
jövedelme: 

 ___________________ Ft.

A családban élők száma: __________ fő

Név  Szül. hely, idő  Anyja neve

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Jövedelemi adatok
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a

havi jövedelme forintban:
A jövedelem típusa  Kérelmező  Házastársa 

(élettársa)
 Gyermekei

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból származó

   

2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó

   

3. Alkalmi munkavégzésből származó    

4. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások

   

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások

   

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított ellátások

   

7. Egyéb jövedelem    

8. Összes jövedelem    

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Sárbogárd, __________________________

_____________________________ 
aláírás

A kérelemhez csatolni kell:

1.) Ha a családban illetve háztartásban a külön jogszabályban meghatározott tanköteles koron túli, nappali
tagozatos képzésben részesülő gyermek, fiatal felnőtt él, a tanulmányok folytatásáról kiállított iskolalátogatási
bizonyítványt (igazolást) 
2.) A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelemről, azok tartalmának megfelelő igazolást vagy annak
fénymásolatát az alábbiak szerint:
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- munkabérről (munkáltató által fizetett táppénzről) a munkáltató által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző
hónap nettó munkabért tartalmazó igazolást 
- munkanélküli ellátásról a Munkaügyi Központ igazolását a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemére
vonatkozóan. 
- nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvényt,
bankszámlakivonatot vagy a folyósító szerv igazolását a havi teljes összegről, illetve a nyugdíjas igazolvány
fénymásolatát. 
- vállalkozó, őstermelő esetén az APEH-hoz benyújtott előző évi személyi jövedelemadó bevallás másolatát és az
igénylő 1 havi nettó átlagjövedelméről szóló nyilatkozatot és a rendeletben meghatározott nyilatkozatokat meg
kell tenni 
- alkalmi munkából származó jövedelem esetén a havi átlagos jövedelemről szóló nyilatkozatot. 
- tartásdíjról a ténylegesen felvett tartásdíj utolsó 1 havi átvételéről szóló iratot (átvételi elismervény, postai
feladóvevény stb.), a szülök közötti egyezséget tartalmazó közokiratot vagy a tartásdíj megállapításáról szóló
jogerős bírói ítélete amennyiben gyermeke vagy gyermekei után tartásdíjban nem részesül a végrehajtás
kezdeményezéséről szóló iratot 
- állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozatát. 
- a családi pótlékról a postai kézbesítési szelvényt vagy a munkáltató által kiállított hivatalos igazolást 
- ösztöndíjról a főiskola vagy egyetem igazolását az ösztöndíj összegéről 
- amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója illetve a háztartásában életvitelszerűen vele együttlakó más
személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az arról szóló nyilatkozatot a Munkaügyi Központ
igazolását arról, hogy regisztrált munkanélküli és ellátásban nem részesül. 

3.) A halotti anyakönyvi kivonat másolatát. 
4.) A temetési számla eredeti példányát 
5.) Vagyonnyilatkozat 
6.) a Rendelet 12. számú melléklete szerinti nyilatkozata 

Amennyiben fenti igazolásokat nem csatolja, kérelmét nem áll módunkban elbírálni! 
A kérelem leadásakor személyi igazolványát szíveskedjen magával hozni!

NYILATKOZAT

Alulírott 

Név:  
_____________________________________________________________________________________

Születési hely, idő: _________________________________________________________________________

Anyja neve:  
_______________________________________________________________________________

Sárbogárd  
_________________________________________________________________________________

szám alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy néhai

Név:  
_____________________________________________________________________________________

Születési hely, idő:  
_________________________________________________________________________

Anyja neve:  
_______________________________________________________________________________

Sárbogárd  
_________________________________________________________________________________

szám alatti lakos hadirokkant járadékban : 

- részesült

- nem részesült
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Sárbogárd, ________________________
_____________________________ 

aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott
____________________________________________________ (név)
____________________________________________________ (szül. hely, idő)
____________________________________________________ (anyja neve)
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy Sárbogárd,

____________________________________________________________ szám alatti családi
házban / lakásban* egyedül élek.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4. §. e) pontja értelmében

egyedülélő az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
Sárbogárd, 200... ......................................

...................................................... 
aláírás

* a megfelelő aláhúzandó


