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SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelete 
 

a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról 
 
 
Sárospatak Város Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 
 

1. Eljárási rendelkezések 
 

1. § 
 
(1) A szociális ellátások iránti kérelmet Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási 
Irodájához (a továbbiakban: Igazgatási Iroda) kell benyújtani az erre a célra rendszeresített 
formanyomtatványon. 
 
(2) A kérelmezı kérelmét a szociális ellátások elbírálásához az Szt.-ben és a végrehajtási 
rendeletben meghatározott kötelezı, valamint e rendeletben meghatározott feltételek hiteles 
igazolására alkalmas bizonyítékokkal köteles ellátni. 
 
(3) A kérelmezı köteles – a rendelet 4. § (6) bekezdés a) pontjában szabályozott - átmeneti 
segély (elemi kár) esetének kivételével – a jogosultság megállapítása érdekében valamennyi 
ellátási formához jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett 
jövedelmekrıl a típusának megfelelı igazolást mellékelni. 

 
(4) Az Igazgatási Iroda a döntés elıkészítés során a kérelmezı szociális helyzetérıl szükség 
esetén környezettanulmányt készíthet. 
 
(5) A tüzelıutalvány formájában nyújtott átmeneti segély valamint lakásfenntartási támogatás 
esetén az utalványok beváltási helyét az Egészségügyi és Szociális Bizottság pályázati eljárás 
lefolytatását követıen jelöli ki. 
 
(6) A Képviselı-testület  

a) a lakásfenntartási támogatás, 
b) az átmeneti segély  

megállapításával, megszüntetésével valamint a jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vett 
ellátás megtérítésével kapcsolatos hatáskört az Egészségügyi és Szociális Bizottságra, 
 
(7) A Képviselı-testület 

a) a temetési segély megállapításával  
b) az Szt. 7. § (1) bekezdése szerinti átmeneti segély megállapításával 
1c) az Szt. 48. § (3) bekezdése szerinti, köztemetés költségeinek hagyatéki teherként 

történı bejelentésével, a költségek megtérítésére kötelezéssel, a (4) bekezdés szerinti 
mentesítés gyakorlásával 

kapcsolatos hatáskört a Polgármesterre ruházza. 
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12. Aktív korúak ellátása 
 

2. § 
 
(1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való jogosultság idıtartama alatt 
kérelem alapján rendszeres szociális segélyre jogosult, ha 

a) gyermeket vár és ezt szakorvos által vagy terhes gondozási kiskönyvvel igazolja, 
vagy 

b) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt a közfoglalkoztatásban való 
részvételre átmenetileg vagy véglegesen alkalmatlan és emiatt rendszeres 
gyógykezelésen vesz részt.  

 
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben mellékelni kell a kérelemhez a szakorvos 
vagy kezelıorvos igazolását a gyógykezelésen való részvételrıl és annak várható 
idıtartamáról. 
 
(3) Az (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély az (1) bekezdésben foglalt 
jogosultsági feltételeket megalapozó szakvélemény érvényességi idejéig állapítható meg. 
 
(4) Az Szt. 37. § b) –c) pontjában nevesített valamint az (1) bekezdésben felsorolt rendszeres 
szociális segélyre jogosult személyek a segély folyósításának feltételeként a Családsegítı és 
Pedagógiai Szakszolgálattal (a továbbiakban: együttmőködésre kijelölt szerv) kötelesek 
együttmőködni. 
 
(5) Az együttmőködés keretében a rendszeres szociális segélyben részesülı személy köteles  

a) a jogosultságot megállapító határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül 
az együttmőködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vétel céljából megjelenni, 

b) a nyilvántartásba vételtıl számított 30 napon belül az együttmőködésre kijelölt 
szervvel írásban megállapodást kötni az együttmőködés tartalmáról, 

c) a beilleszkedési program számára elıírt típusában részt venni, 
d) havonta egy alkalommal az együttmőködésre kijelölt szervnél az általuk 

meghatározott idıpontban megjelenni. 
 
(6) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülı személy az együttmőködési 
kötelezettsége teljesítésében ténylegesen akadályozott, ennek okát köteles haladéktalanul, de 
legkésıbb 3 munkanapon belül bejelenteni az együttmőködésre kijelölt szerv felé. Az 
akadályoztatás okát köteles hitelt érdemlı módon igazolni. 
 
(7) A beilleszkedést segítı programok típusai a rendszeres szociális segélyben részesülı 
személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva az alábbiak: 

a) állapotfelmérı és álláskeresési tréningek, 
b) szociális életvezetési tanácsadás, 
c) mentálhigiénés tanácsadás, 
d) munkavállalási tanácsadás, 
e) iskolai végzettségnek megfelelı oktatás, képzés felkutatása, közvetítése, 
f) egyéb ellátásba juttatás segítése. 
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(8) Az együttmőködési kötelezettségét a rendszeres szociális segélyre jogosult személy 
megszegi, ha neki felróható okból az (5) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget. 
 
 

2/A. § 
 
(1) Az az aktív korúak ellátását kérelmezı személy, aki bérpótló juttatásra válik jogosulttá, 
illetve a bérpótló juttatásra jogosult személy az Szt. 33. §-ában foglaltakon túl, a jogosultság 
egyéb feltételeként köteles a lakókörnyezete rendben tartására az alábbiak szerint: 

a) a lakáshoz tartozó udvar, kert tisztaságának biztosítása, az ott található szemét, lom 
eltávolítása, 

b) az ingatlanhoz  tartozó kert rendeltetésszerő használata, mővelése, 
c) az ingatlan elıtti járda (járda hiányában egy méter széles területsáv) rendben tartása,     

szemét-és gyommentesítése, 
d) a lakás folyamatos takarítása, tisztántartása, belsı rendjének, higiéniájának 

fenntartása, 
e) az ingatlan, valamint a hozzátartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevıktıl való 

mentesítése, 
f) az állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása. 

 
(2) A bérpótló juttatásra jogosult személy köteles az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelı 
állapotot az ellátásra való jogosultság idıtartama alatt folyamatosan fenntartani. 
 
(3) Meg kell szüntetni a bérpótló juttatásra való jogosultságát annak a személynek, aki a 
lakókörnyezet rendezettségének biztosítására történı felszólítást követı 15 napon belül 
kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról. 
 
(4) A jogosultság feltételeként az (1) bekezdésben meghatározott szabályok betartását a 
Polgármesteri Hivatal ellenırzi. 
 
 

3. Lakásfenntartási támogatás 
 

23. § 
 
(1) A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételeinek, eljárási 
szabályainak és a támogatás összegének meghatározására az Szt. 38. §-ában foglalt 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 
(2) Helyi lakásfenntartási támogatás önálló ellátásként annak a 65. életévét betöltött 
személynek nyújtható, aki egyszemélyes háztartásban él és az egy fogyasztási egységre jutó 
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 
%-át, feltéve, hogy vagyonnal nem rendelkezik. 
 
(3) Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem kiszámításánál az Szt. 38. § (2) 
bekezdésében foglaltak, vagyon esetében az Szt. 4. §-ában foglaltak az irányadók.  
 
(4) A helyi lakásfenntartási támogatás tekintetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az 
elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó helyben elismert költség szorzata. Az 
egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költség összege: 450 forint. 
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(5) Sárospatak városban az elismert lakásnagyság egyszemélyes háztartás esetén: 45 
négyzetméter, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 
 
(6) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert 
havi költségének 13%-a, de nem lehet kevesebb, mint 2.500 forint., azzal, hogy a támogatás 
összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. 
 
(7) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem az év folyamán bármikor benyújtható, a 
támogatást a kérelem benyújtása hónapjának elsı napjától egy évre kell megállapítani. 
 
(8) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet az adott lakásban, vagy nem lakás 
céljára szolgáló helyiségben tulajdonosi, bérlıi, albérlıi vagy haszonélvezıi minıségben lakó 
személy nyújthatja be. 
 
(9) A lakásban tartózkodás jogcímét, a lakásnagyságot valamint a lakásfenntartás havi 
költségét hitelt érdemlı módon kell igazolni. 
 
(10) A helyi lakásfenntartási támogatást természetben kell nyújtani és azt a szolgáltató részére 
kell folyósítani vagy tüzelıutalvány formájában kell kiadni. 
 
(11) Nem állapítható meg helyi lakásfenntartási támogatás annak a személynek, aki más 
jogcímen részesül lakásfenntartási támogatásban. 
 
(12) A normatív és a helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet e rendelet 1. melléklete 
szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 
 
 

4. Átmeneti segély 
 

4. § 
 
(1) Átmeneti segély annak az idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdı 
személyeknek  állapítható meg, akiknek a családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élı esetében a 
180 %-át. 
 
(2) Az átmeneti segély összege esetenként 5.000,-Ft, mely összeg egy naptári évben  
legfeljebb három alkalommal adható. 
 
(3) Azon egyedül élı személyek és családok, akiknek jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 50 %-ával meghaladja az (1) bekezdésben 
meghatározott értékhatárt, naptári évenként egy alkalommal – tüzelı beszerzésére, illetve a 
főtés költségeihez való hozzájárulásként – 12.000,-Ft átmeneti segélyben részesülhetnek. 
 
(4) Azon személyek, akik olyan háztartásban élnek, mely háztartásra tekintettel 
lakásfenntartási támogatás valamint adósságcsökkentési támogatás lett megállapítva a (3) 
bekezdésben foglalt átmeneti segélyre nem jogosultak. 
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(5) Átmeneti segély állapítható meg továbbá – naptári évenként egy alkalommal – a 
létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került személyeknek. 
 
(6) Létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetnek minısül, ha a kérelmezı 

a) elemi kárt szenvedett,  
b) balesetet szenvedett vagy bőncselekmény áldozata lett,  
c) tartós – egy hónapot meghaladó - kórházi kezelése, betegsége miatt jelentıs 

jövedelem kiesése keletkezett  
 
(7) A (6) bekezdés a) pontja esetében jövedelemvizsgálat nélkül nyújtható támogatás, 
melynek összege 100.000,-Ft mértékig terjedhet. 
 
(8) A (6) bekezdés b) – c) pontjai esetében a támogatás annak a kérelmezınek nyújtható, 
akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élı esetében a 250 %-át. A támogatás 
összege 20.000,-Ft mértékig terjedhet. 
 
(9) A létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzet bekövetkezésérıl 6 hónapnál nem 
régebbi hivatalos igazolást (tőzoltóság által kiállított dokumentum, házi orvosi, szakorvosi 
igazolás, kórházi zárójelentés, rendırség feljelentés másolata) szükséges a kérelemhez 
mellékelni.  
 
(10) Elemi kár kizárólag életvitelszerően lakott ingatlant érintı tőz, elemi csapás (így 
különösen jégesı, árvíz, belvíz, fagy, hó, szél, vihar, villámcsapás, földrengés okozta kár). 
 
 

5. Temetési segély 
 

5 § 
 
(1) Temetési segély összege: 

a) akinek a családjában az egy fıre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,, 30.000,-Ft, 

b) akinek a családjában az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 %-át meghaladja, de nem éri el a 300 %-át,  20.000,-Ft. 

 
(2) A temetési költségrıl a kérelmezı vagy vele azonos lakcímen élı közeli hozzátartozó 
nevére a temetési szolgáltatást végzı szerv által kiállított számla eredeti példányát valamint a 
halotti anyakönyvi kivonatot a kérelemhez mellékelni kell. 
 
 

6. Köztemetés 
 

16. § 
 
A polgármester a köztemetés költségeinek megtérítését legfeljebb 18 havi részletben 
engedélyezheti, valamint a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesítheti 
az eltemettetésre köteles személyt, ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy 
fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200 %-át, egyedül élı esetén 250 %-át. 
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7. Közgyógyellátás 
 

7. § 
 
Szociális alapon közgyógyellátásra jogosult 

a) akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át és a havi rendszeres gyógyító 
ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri, 
vagy 

b) az egyedül élı, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás 
költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri. 

 
 

8. Szociális szolgáltatások 
 

8. §  
 
(1) A Képviselı-testület a szolgáltatástervezési koncepció elıkészítése, az abban 
meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése 
céljából Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre, melynek tagjai: 

a) az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke és tagjai, 
b) a Gondozási Központ Vezetıje, 
c) a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat Vezetıje, 
d) a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zempléni Térségi Egyesületének Vezetıje, 
e) a Rendelıintézet Vezetıje, 
f) a Nyugdíjas Klubok Vezetıi 

 
(2) A Szociálpolitikai Kerekasztalt az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke vezeti 
 
 

9. Záró rendelkezések 
 

9. § 
 
(1) Ez a rendelet 2011. február 1-jén lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1/2005. (II. 1.) 
számú rendelet. 
 
(3) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. 
 
 

K m f. 
 
 
  dr. Komáromi Éva                                                                                       Aros János 
         jegyzı                                                                                                   polgármester 
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Kihirdetve: 2011. január 31. 
 
 
 

dr. Komáromi Éva 
jegyzı 

 
 
 
1Módosította a 9/2011. (V. 03.) önkormányzati rendelet, mely 2011. május 9-én lép hatályba. 
2Módosította a 18/2011. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet, mely 2011. szeptember 1-jén lép 

hatályba. 
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21. melléklet az 1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelethez 
 
 

K É R E L E M  
 
Alulírott (név): ..… …………………………………………………………………..………… 

Sárospatak, …..……… …………………u…..szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a 

Polgármesteri Hivatalhoz, hogy részemre lakásfenntartási támogatást nyújtani 

szíveskedjenek. 

 
Kérelmezı:                 Házastársa: 

 
Neve:……………………….....……..   ………………………………… 

Születési neve:………………………   ………………………………… 

Szül.hely, idı:……………………….   ...………………………………. 

Anyja neve:……………………….....   ………………………………… 

Családi állapota:…………………....   ………………………………… 

Lakóhelye: …………………………..             ………………………………… 
 
Tartózkodási helye: …………………   ………………………………… 
 
 
A lakás – alapterülete: ……………. m2 
 
 
A lakás 
 
 - komfortfokozata:  
   komfortnélküli, félkomfortos, komfortos, összkomfortos  
   /A megfelelı válasz aláhúzandó/ 
 
- főtési módja:  
   távfőtés, egyedi központi főtés, egyedi villany, gáz, vegyes tüzelés  
   /A megfelelı válasz aláhúzandó/ 
 

- a lakásban elırefizetıs gáz-vagy áramfogyasztást mérı készülék felszerelésre  
   került / nem került felszerelésre  
   //A megfelelı válasz aláhúzandó/ 

 
 
Annak a lakásnak a címe, amelyre a támogatást kérik: 
 
Sárospatak, ………………………………….u. ……. hsz. …… emelet …….ajtó 
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A lakásban tartózkodás jogcíme: - tulajdonos 
            - bérlı 
           - egyéb: …………………………………. 
 
 
A kérelmezıvel közös háztartásban együtt élık száma: …………… fı 
 
 

Név   Szül.év, hó, nap  Foglalkozás, munkahely 
           (iskola, óvoda megnev.) 
 
1. …………………….. …………………….. …………………………… 
 
2. …………………….. …………………….. …………………………… 
 
3. …………………….. …………………….. …………………………… 
 
4. …………………….. …………………….. …………………………… 
 
5………………………      …………………….           …………………………… 
 
 
A kérelemhez csatolni kell: 
 

• Közös háztartásban élık jövedelemigazolását. (munkaviszonyban állóknál az 
utolsó 1 havi munkabérrıl, vállalkozóknál az APEH igazolást az elızı évi 
jövedelemrıl, egyéb jövedelemrıl szóló igazolást). 

• A lakás nagyságának hitelt érdemlı módón történı igazolását (alapterületét 
igazoló hivatalos irat másolatát, (pl: adás-vételi szerzıdés, tulajdoni lap, 
önkormányzati lakás esetén a bérbevételt igazoló szerzıdést, stb.). 

• A szolgáltatói számlát, melyhez – jogosultság esetén – a lakásfenntartási 
támogatást kéri. 

• a lakásban tartózkodás jogcímérıl szóló hivatalos irat (tulajdoni lap, adás-
vételi szerzıdés, bérleti szerzıdés). 
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I. Jövedelmi adatok 
 

A kérelmezı és a vele közös háztartásban együtt élık havi jövedelme forintban: 
 

A jövedelem típusa A. 
Kérelmezı 

B. 
Házastársa 
(élettársa) 

C. 
Háztartás tagjai 

1. Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból 
származó 

      

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból, ıstermelıi, illetve 
szellemi és más önálló 
tevékenységbıl származó 

      

3. Alkalmi munkavégzésbıl 
származó 

      

4. Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

      

5. Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerő rendszeres szociális 
ellátások 

      

6. Önkormányzat és munkaügyi 
szervek által folyósított ellátások 

      

7. Egyéb jövedelem       
8. Összes jövedelem       
                                     
Jövedelem: - az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett  

- a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldrıl vagy külföldrıl származó – megszerzett - 
vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,  

- az a bevétel, amely után az egyszerősített vállalkozói adóról, illetve az egyszerősített közteherviselési hozzájárulásról 
szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.   
Elismert költségnek minısül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a 
magánszemély az egyszerősített vállalkozói adó vagy egyszerősített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt 
szerez, a bevétel csökkenthetı a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minısülı igazolt 
kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40 %-ával. Ha a mezıgazdasági ıstermelı adóévi ıstermelésbıl származó bevétele 
nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt 
összegénél), akkor a bevétel csökkenthetı az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40 %-ának megfelelı összeggel, vagy a 
bevétel 85 %-ának, illetıleg állattenyésztés esetén 94 %-ának megfelelı összeggel. 
Befizetési kötelezettségnek minısül a személyi jövedelemadó, az egyszerősített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelı 
egyszerősített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, 
nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 

 
Nem minısül jövedelemnek 

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési 
támogatás,  

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-
(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelıszülık számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,  

3. az anyasági támogatás,  
4. a tizenharmadik havi nyugdíj,  
5. a személyes gondoskodásért fizetendı személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott 

személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,  
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,  
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidıben 

foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezı legkisebb munkabérének (minimálbér) 50 %-át 
nem haladja meg, 

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,  
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.  
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II. Vagyonnyilatkozat 

 A kérelmezı és a vele közös háztartásban együtt élık 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 megfelelı aláhúzandó) 

2.) Üdülıtulajdon és üdülıtelek-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, mőhely, üzlet, mőterem, rendelı, garázs stb.): ............................ 
címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: 

........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év 

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

4.). Termıföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: 
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: 

........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

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

B. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármő:  
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 
a szerzés ideje: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:.......................................... Ft 
b) tehergépjármő, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám 
a szerzés ideje: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft 
 
Anyagi és büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört 
gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján – ellenırizheti. 
 
Hozzájárulok a kérelemben szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történı 
felhasználásához, kezeléséhez. 
 
Sárospatak, …………………………. 
                                                                                                      .............................................................. 

            kérelmezı 


