Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013. (II. 14.) rendelete
a gyermekjóléti ellátásokról
Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1) bekezdés b)
pontjában, 18. § (2) bekezdésében, 18. § (5) bekezdésében, 20/C. § (4) bekezdésében, 21. § (1)
bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, és a 162. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelkezések hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed arra a gyermekre és fiatal felnőttre, aki
a) Piliscsaba Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik
b) a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik ismert lakó-, vagy tartózkodási hellyel, és
utolsó ismert lakóhelye Piliscsabán volt.
c) hajléktalan és az önkormányzat illetékességi területére település szinten bejelentkezett.
(2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében a Gyvt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában és
(2) bekezdésében foglaltakat is alkalmazni kell
(3) Az önkormányzat – tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére – köteles az arra rászoruló
gyermeknek és fiatal felnőttnek rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, étkezést, illetve szállást
biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulóknak az életét, testi épségét, egészségét veszélyezteti.
A gyermekek védelmének rendszere
2. §
(1) Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő gyermekjóléti
ellátásokat állapítja meg
a) pénzbeli ellátások:
aa) rendszeres gyermekvédelmi támogatás
ab) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
b) természetben nyújtott ellátás:
ba) tanszer- és taneszköz támogatás
bb) intézményi térítési díj hozzájárulás
bc) gyermekétkezési támogatás
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(2) Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét jelen rendeletben
szabályozott ellátások tekintetében a polgármester gyakorolja.
Értelmező rendelkezések
3. §
E rendelet alkalmazásában
a) család: az egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók.
b) egyedülálló:
- az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa
van;
- aki házastársával ugyanabban a lakásban lakik, de a házasság felbontása iránt bírósági eljárás van
folyamatban,
- akinek házastársa, élettársa:
 kényszergyógykezelés alatt áll
 előzetes letartóztatásban van
 jogerős ítélet alapján szabadságvesztését tölti.
c) jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni
érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett
része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül, ideértve bármely ország
jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat.
Nem minősül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a
lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők, helyettes
szülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás. Nem minősül
továbbá jövedelemnek valamint a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj
megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési
kedvezményei, a rokkantsági járadék, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, a
GYES, ha csak az a jövedelem.
d) rendszeres jövedelem: a legalább három egymást követő hónapban keletkezett jövedelem
e) nyugdíjszerű ellátások: a társadalombiztosítási, szociális, nyugdíjfolyósító vagy más szervektől
havi rendszerességgel folyósított jövedelempótló és jövedelem-kiegészítő ellátások.
f) intézményi ellátás: térítési díj ellenében nappali vagy átmeneti szállást biztosító intézmények.
 bölcsőde, óvoda, napközbeni ellátást biztosító nappali intézmények,


helyettes szülő, kollégiumi, gyermekek átmeneti elhelyezését szolgáló egyéb
intézmények.

g) vagyon: a vagyon meghatározására a Gyvt. 19. § (7) bekezdése az irányadó
h) szociálisan rászorult: aki nem rendelkezik vagyonnal, és az egy főre jutó nettó átlagjövedelem
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nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.
II. fejezet
ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK
4. §
(1) Az e rendeletben szabályozott gyermekjóléti ellátások megállapítása iránti kérelmeket a
Polgármesteri Hivatalban, írásban, jelen rendelet mellékletei szerinti nyomtatványokon kell
előterjeszteni. A kérelem érdemi elbírálásának a megfelelő nyomtatvány hiánytalan kitöltése,
előfeltétele.
(2) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól,
jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó igazolásokat a
kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia.
(3) A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni:
a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző egy hónap nettó
átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást,
b) munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló
szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást,
c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző
hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla
kivonatot,
d) vállalkozó esetében az illetékes adóhatóság igazolását, a kérelem benyújtását megelőző
gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról,
e) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett a havi átlagos nettó
jövedelméről e rendelet 1. sz. mellékletében található nyilatkozat kitöltésével.
f) nyugellátást, baleseti nyugellátást, árva ellátást és egyéb nyugdíjszerű ellátásokat, az előző havi
nyugdíjszelvénnyel,
g) a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi
pótlék, stb.) a kifizetőtől nyert igazolással, valamint gyermektartásdíj összegéről a szülők között
(peren kívül) létrejött írásbeli megállapodás-másolattal,
h) rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapításához – különélő szülő esetén – a
gyermektartásdíjat bírói ítélettel, vagy bírósági keresetlevéllel kell igazolni. Jóváhagyott egyezség
akkor fogadható el, ha a kérelmező a különélő szülő jövedelemigazolását is csatolja, melyből
megállapítható, hogy a gyermektartásdíj összege nem kevesebb a Családjogi törvényben
meghatározottnál.
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(4) Amennyiben a kérelem elbírálásához további igazolások, nyilatkozatok benyújtása szükséges, az
egyes ellátásoknál kerülnek szabályozásra.
5. §
(1) A kérelemben, valamint a jövedelem-nyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható.
(2) Az eljárás során felhasználható – 6 hónapnál nem régebbi – pedagógus, védőnő, Gyermekjóléti
Szolgálat, Családsegítő Szolgálat, valamint társhatóság által készített környezettanulmány,
pedagógiai vélemény.
Jogosulatlanul igénybe vett ellátások megtérítése
6. §
A jogosulatlanul igénybe vett ellátások megtérítésére a Gyvt. 133. §-ban foglalt rendelkezések az
irányadóak.
III. fejezet
PÉNZBENI ELLÁTÁSOK
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
7. §
(1) A kiskorú gyermekek, valamint a – 25 évnél nem idősebb – nappali rendszerű oktatási
intézményben tanuló fiatal felnőttek részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban a Gyvt. 21. § (2) bekezdésében
meghatározott esetekben adható.
(3) Rendkívüli támogatásra jogosult az a gyermek, ahol a család egy főre jutó jövedelme nem
haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 150 %-át, beteg gyermeket nevelő családok
esetén a 200 %-át.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jövedelemtől el lehet térni, ha
a) a családban tartós beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
b) gyermekét egyedül nevelő szülő legalább három kiskorút nevel
c) a családban legalább öt gyermeket nevelnek.

(5) A támogatás mértéke gyermekenként és alkalmanként a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj
10%-ától 200%-áig terjedhet.
(6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet e rendelet 2. sz. mellékletében található
formanyomtatványon kell benyújtani.
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(7) Nem állapítható meg a rendkívüli támogatás annak a gyermeknek, akinek családja:
a) a tárgyévben a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át elérő pénzbeli
és/vagy természetbeni juttatásban részesült,
b) a kérelem benyújtását megelőző kilencven napon belül pénzbeli, illetve természetbeni juttatásban
részesült.
(8) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, vagy
célhoz köthető, utólagos elszámolás mellett, különösen a védelembe vett gyermekek részére.
(9) Természetbeni ellátás különösen az általános iskolás gyermekek tankönyv-és tanszerellátásának
támogatása, az intézmények étkeztetési térítésének díjkedvezménye, tandíj, egészségügyi
szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása, ruházat, iskolai
felszerelés, gyógyászati segédeszköz megvásárlása.

IV. fejezet
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK
Tanszer, taneszköz és óvodáztatási támogatás
8. §
(1) A szociálisan rászorult családok általános- vagy középiskola nappali tagozatán tanuló gyermekei
részére tanszer- taneszköz támogatást állapítható meg.
(2) A támogatás mértéke nem lehet több a tanszer-, taneszköz igazolt költségének 50 %-ánál, de
legfeljebb 3. 000.- Ft gyermekenként.
(3) A gyermekét egyedül nevelő szülő, valamint tartósan beteg gyermek esetében, ha a család egy
főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át, a támogatás mértéke a tanszer- taneszköz igazolt költségének 50%-ától
100%-áig terjedhet, de legfeljebb 6. 000.- Ft gyermekenként.
(4) A törvényes képviselő tanszer-, taneszköz támogatást minden év augusztus 15. és szeptember
15. között igényelhet.
(5) Az igényléshez csatolni kell az iskolalátogatási igazolást, és az áfás számlát vagy az iskola által
kiállított tanszerköltség befizetésről szóló igazolást.

(6) Amennyiben a szülő a tanszer- taneszköz költségeit kifizetni nem tudja, úgy a támogatás
természetbeni ellátás formájában állapítható meg.
(7) Tanszer-, taneszköz támogatás iránti kérelmet e rendelet 3. számú melléklete szerinti
nyomtatványon kell benyújtani.
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(8) Az óvodáztatási támogatás esetében a Gyvt. 20/C. §-ban foglalt rendelkezések az irányadóak
azzal, hogy az első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke
részére természetbeni támogatás nyújtható.

Intézményi térítési díj hozzájárulás
9. §
(1) Az intézményi ellátásban részesülő gyermekek részére a fizetendő térítési díjhoz hozzájárulás
adható. A hozzájárulást az igénybevétel időtartamára, de legfeljebb egy évre lehet megállapítani.
(2) Az intézményi térítési díj hozzájárulás, azon szociálisan rászorult családok gyermekei részére,
állapítható meg, ahol a gyermeknek tartós betegsége miatt különleges fejlesztésre van szüksége
valamint, ahol a gyermek családból való kiemelése megelőzhető intézményi elhelyezéssel.
(3) Az intézményi térítési díj hozzájárulás mértéke folyamatos ellátás esetén gyermekenként a
térítési díj 50 %-a, de legfeljebb havi 5. 000.- Ft. Krízishelyzetben lévő gyermek átmeneti
elhelyezése esetén a térítési díj 100 %-a is megállapítható hozzájárulásként.
(4) Az intézményi térítési díj iránti kérelmet e rendelet 4. sz. mellékletében található
formanyomtatványon kell benyújtani.
Gyermekétkeztetési támogatás
10. §
(1) Gyermekétkeztetési támogatás nyújtható annak a gyermeknek, aki az oktatási- nevelési
intézményben a szervezett étkeztetést igénybe veszi és ahol a család egy főre jutó jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb mértékét, tartósan beteg gyermek esetén
annak 150 %-át.
(2) A támogatás mértéke, a kérelmező szociális rászorultságától függően, az intézményi térítési díj
25%-a vagy 50 %-a. Az étkeztetési támogatás közvetlenül az étkeztetést nyújtó intézménynek
fizetendő.
(3) A (1)-(2) bekezdésben foglaltakon kívül a támogatás méltányosságból megállapítható annak a
gyermeknek, akinek családja a Gyvt. 21. § (2) bekezdésében meghatározott rendkívüli
élethelyzetben van. Ebben az esetben a támogatás mértéke, az intézményi térítési díj 25%-a, 50%-a,
különösen indokolt esetben 100%-a.
(4) A támogatást, a kérelem benyújtásától a tanév végéig terjedő időszakra lehet megállapítani.
(5) Gyermekétkeztetési támogatás iránti kérelmet e rendelet 5 sz. melléklete formanyomtatványon
kell benyújtani.
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Táborozási támogatás
11.§
(1) Táborozási támogatás nyújtható, általános iskolai tanulók esetében,
a)az általános iskolának, amennyiben a tanulók részére közös, csoportos táborozást szervez,
b) társadalmi-civil szervezetnek, amennyiben a tanulók részére ők szervezik a táborozást,
és a táborozás 10-40 fős csoportot érint.
(2) A táborozási támogatás az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében évente 1-szer
kérhető, 1 tábor vonatkozásában gyermekenként maximum 2000 Ft mértékben.
(3) A táborozási támogatást közvetlenül a táborozás szervezőjének, létszámarányosan kell kifizetni.
V. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12. §
(1) E rendelet 2013. február 15.-én lép hatályba, rendelkezéseit a határozattal jogerősen el nem
bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, egyidejűleg hatályát veszti Piliscsaba
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátásokról szóló 36/2004 (XII.
22.) számú rendelete.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő
kifüggesztéssel gondoskodik.
Piliscsaba, 2013. február 13.

Gáspár Csaba
polgármester

Vörös Szilvia
jegyző

Záradék:
E rendelet 2013 február 14.-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel
kihirdetésre került.

Vörös Szilvia
jegyző

7

1. számú melléklet

NYILATKOZAT
Alulírott …………………………………………………………………………………………
(születési név: …………………………………………………………………………………...
születési hely, idő: ………………………………………………………………………………
anyja neve: ……………………………………………………………………………………...
lakóhely: ………………………………………………………………………………………...
tartózkodási hely: ………………………………………………………………………………)
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy rendszeres jövedelemmel (munkaviszonyból,
munkanélküli ellátásból, vállalkozásból, társadalombiztosítás keretében folyósított, egyéb) nem
rendelkezem.
Alkalmi munkából származó jövedelmem: ………………………………………………Ft/hó.
Hozzájárulok, hogy az eljáró szerv az általam közölt adatokat kezelje, azok valódiságát ellenőrizze.
Ezen nyilatkozatot …………………………………………………………… által benyújtott
lakásfenntartási támogatás / ápolási díj / átmeneti segély / temetési segély / aktív korúak ellátása /
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás / rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény* iránti
kérelméhez tettem.
Piliscsaba, ………………………………………….

……………………………………………
nyilatkozattevő aláírása

* a megfelelő rész aláhúzandó
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2. számú melléklet

RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI
TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM
Kérem, szíveskedjenek kiskorú gyermeke(i)m részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatást
megállapítani az alábbi indokaim alapján:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
KÉRELMEZŐ NEVE (születési név is):
...........................................................................................
Szül. hely, idő: .................................................. anyja neve:......................................................
Lakóhelye: ..................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ................................................................................................
Postázási címe:………………………………………………………………….
HOZZÁTARTOZÓI MINŐSÉGE (szülő, gyám, egyéb): ...........................................................
GYERMEKEK adatai:
Név

Szül. hely, idő

1
2
3
4
5
6
7

9

intézmény neve, címe

KÉRELMEZŐVEL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK adatai:
Név

Adatai

Lakóhely

Jövedelem

(születési hely, idő, anyja neve)

(amennyiben van, akkor a

(megnevezés és

tartózkodási hely is)

nettó összeg)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem 1-2. oldalán kitöltött adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát
a Hivatal ügyintézője ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a
gyámügyi igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

….......................................

Piliscsaba, ........................................................
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3. számú melléklet

TANSZER, TANESZKÖZ
TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM

Kérem, szíveskedjenek kiskorú gyermeke(i)m részére tanszer-, taneszköz támogatást megállapítani
az alábbi indokaim alapján:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
KÉRELMEZŐ NEVE (születési név is):
...........................................................................................
Szül. hely, idő: .................................................. anyja neve:......................................................
Lakóhelye: ..................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ....................................................................................................................
Postázási címe:………………………………………………………………………………….
HOZZÁTARTOZÓI MINŐSÉGE (szülő, gyám, egyéb): ...........................................................
GYERMEKEK adatai:
Név

Szül. hely, idő

1
2
3
4
5
6
7

11

intézmény neve, címe

KÉRELMEZŐVEL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK adatai:
Név

Adatai

Lakóhely

Jövedelem

(születési hely, idő, anyja neve)

(amennyiben van, akkor a

(megnevezés és

tartózkodási hely is)

nettó összeg)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem 1-2. oldalán kitöltött adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát
a Hivatal ügyintézője ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a
gyámügyi igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Piliscsaba, ........................................................

….......................................

.

4. számú melléklet
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INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ HOZZÁJÁRULÁS IRÁNTI KÉRELEM
Kérem, szíveskedjenek kiskorú gyermeke(i)m részére intézményi térítési hozzájárulást
megállapítani az alábbi indokaim alapján:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
KÉRELMEZŐ NEVE (születési név is):
...........................................................................................
Szül. hely, idő: .................................................. anyja neve:......................................................
Lakóhelye: ..................................................................................................................................
Tartózkodási helye: .....................................................................................................................
Postázási cím: …………………………………………………………………………………..
HOZZÁTARTOZÓI MINŐSÉGE (szülő, gyám, egyéb): ...........................................................
GYERMEKEK adatai:
Név

Szül. hely, idő

1
2
3
4
5
6
7

KÉRELMEZŐVEL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK adatai:

13

intézmény neve, címe

Név

Adatai

Lakóhely

Jövedelem

(születési hely, idő, anyja neve)

(amennyiben van, akkor a

(megnevezés és

tartózkodási hely is)

nettó összeg)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem 1-2. oldalán kitöltött adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát
a Hivatal ügyintézője ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a
gyámügyi igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Piliscsaba, ........................................................

….......................................

.

Igazolás
(intézmény vezetője tölti ki!)
Intézmény neve és címe: ............................................................................................................
Fizetendő térítési díj (étkezés külön bontásban): ........................................................................
Intézményi elhelyezés oka: …………………………………………………………………………...
Intézmény vezetője

Piliscsaba......................................................

5. számú melléklet
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GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI
KÉRELEM
Kérem, szíveskedjenek kiskorú gyermeke(i)m részére gyermekétkeztetési támogatást megállapítani
az alábbi indokaim alapján:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

KÉRELMEZŐ NEVE (születési név is):
...........................................................................................
Szül. hely, idő: .................................................. anyja neve:......................................................
Lakóhelye: ..................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ....................................................................................................................
Postázási cím:…………………………………………………………………………………..
HOZZÁTARTOZÓI MINŐSÉGE (szülő, gyám, egyéb): ...........................................................
GYERMEKEK adatai:
Név

Szül. hely, idő

intézmény neve, címe

1
2
3
4
5
6
7

KÉRELMEZŐVEL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK adatai:
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Név

Adatai

Lakóhely

Jövedelem

(születési hely, idő, anyja neve)

(amennyiben van, akkor a

(megnevezés és

tartózkodási hely is)

nettó összeg)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem 1-2. oldalán kitöltött adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát
a Hivatal ügyintézője ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a
gyámügyi igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Piliscsaba, ........................................................

….......................................

6. számú melléklet
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Iktatószám: .............................
Ügyfajta: .................................

KÖRNYEZETTANULMÁNY
(gyámhatósági ügyekhez)
Személyi adatok:
Név (születési név is):.......................................................................................................................
Szül. hely, idő, anyja neve: ...............................................................................................................
Lakóhely/tartózkodási hely: .............................................................................................................
Postázási cím: ………………………………………………………………………………………
Közös háztartásban élők adatai:
Név

Rokoni
kapcsolat

Születési
hely, idő

Anyja
neve

Intézmény
címe

1. ..................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................................
6. ..................................................................................................................................................
Egyedülálló szülőnél a gyermektartásdíj összege: .....................................................................
Ha nem kap, mióta nem és miért nem? ......................................................................................
Tartja-e a különélő szülő a gyermekkel a kapcsolatot? igen - nem - ritkán*
Lakás tulajdoni viszonyai: tulajdonos - bérlő - albérlő - ....................*
Lakás helyiségei: .........................................................................................................................
területe: .......... m2. Rezsi havi összege kb.: ...................................................................
komfort fokozata: összkomfort - komfort - félkomfort - komfort nélküli*
Lakás állapotának, állagának ismertetése: .................................................................................
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......................................................................................................................................................
A lakás berendezése:**
modern - új - kopott - szedett-vedett - hiányos
rendbetartott - szegényes - tiszta - koszos - elhanyagolt
A család ruházata**:
divatos, egyszerű, koszos, tiszta, szegényes, egyéb: ...............................................
A család vagyona:***
gépkocsi típusa, kora, értéke: ..........................................................................................
ingatlan, lakás, telek, értéke: ............................................................................................
Ha gépkocsival rendelkezik, miből tudja fenntartani? ..................................................................
Család életvitele: rendezett - problémás
Ha problémás, akkor a probléma oka, tanuk neve és címe, általuk elmondottak leírása:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Szomszédok elmondása: ...............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Személyes tapasztalatok: ..............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Piliscsaba
......................................................
környezettanulmányt készítő
7. számú melléklet
VAGYONNYILATKOZAT
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A) Személyi adatok
1. A támogatást igénylő neve (születési név is):
....................................................................................................................................................
2. Anyja neve: ...........................................................................................................................
3. Születési helye, ideje: ............................................................................................................
4. Lakóhelyének címe: ...............................................................................................................
5. Postázási címe: …………………………………………………………………………………….

B) Vagyoni adatok
I. 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. Egy főre jutó forgalmi érték:*** ........................ Ft.

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. Egy
főre jutó 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. Egy főre jutó 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. Egy főre jutó forgalmi érték:** ............. Ft.

II. Egyéb vagyontárgyak
5. Gépjármű
a) személygépkocsi: ................... típus: ......................, rendszám: ..............., a szerzés ideje:
................. Becsült forgalmi érték:*** .............. Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:** .......... Ft.
b) tehergépjármű, autóbusz, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz: .................. típus:
....................., rendszám: .................., a szerzés ideje: ...................... év. (Rendszám nélküli
gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni.) Becsült forgalmi érték:***
........................... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:** ...................... Ft.
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III. Összes vagyontárgy
6. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.): ................ Ft. Egy főre
jutó forgalmi érték:** ............ Ft.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő
adatoknak a gyámügyi igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Piliscsaba: .................................. év ...................... hó .............. nap

………………………………..
kérelmező
Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel
rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell
kitölteni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni:
házastársat; élettársat; 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező a 25 évesnél
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányait
folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg testi, érzékszervi, értelmi,
beszéd vagy más fogyatékos gyermekeit; a Csjt. alapján eltartott egyéb rokont.
*** Becsült forgalmi értékként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és állapota szerinti
értéket kell feltüntetni.

[1] Ha

a kérelmező az egyik szülő, akkor azt itt nem kell újból kitölteni!

* a megfelelő aláhúzandó!
** több is aláhúzható egyszerre!
*** Csak akkor számít vagyonnak, ha szabadon értékesíthető
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