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A kdrelm ez6 szem0lyre vonatkoz6 adatok:

1,1, Neve:

1,2, Szriletesi neve:
1,3, Anyja neve:

,

1,4, Sztiletesi helye, ideje (6v, ho, riap):
1,5, Lak6helye: ,,

I,6.Tartozkod6sihelye:

.,,,.,

1,7, T6rsadalombiztosit6si Azonosito Jele:

1,8,

Telefonszdm, e-mail-cim

,,,,.,.,,,,,:,.,,.

(nem

kdtelezo

megadni):

1,9, Allampolgdrsdga:
1.10, Akdrelmezo idegenlenddszeti stdtusza (nem magyar 6liampolg6rs69 esetdn):

1,10,1,

r szabad mozg6s ds tartozkod6s jog6val rendeikezo,

vagy

110,2. n EU kek k6rty6val lendelkezo, vagy
1, 10,3, n bev6ndorolt/letelepedett, vagy
1 . 1 0,4, r menekiiltl oltalmazott/hontalan,

2, Amegfilapit6s jogcim6re 6s a jogosultsfgi felt6telekre vonatkoz6 adatok

Kdrjiik, a kozgyogyell6tas jogcimdre vonatkozoan a'megfelelo alponlot 12,1, vagy

2,2,

alpontl sziveskedjen megjel6lni
2,1. a Alanyi [a szoci6lis tgazgatdsrol ds szoci6lis e116tdsokrol szol6 1993, dvi IlL torvdny
50, $ (1) bekezd6se szerintil jogcimen kdrem akozgyogyell6td's meg6llapit6sdt,
2,l.L n bentlakAsos gyermekvddelmi int6zmenyben lak6, Atmeneti gondozott, neveldsbe
vett kiskorir szemelyre tel<intettel; vagy
2,1 ,2, z mert az aldbbi ell6t6sok val4melyikdben rdszesiilok: (kdrjrik X-szel ktilon is jeldlje
be, hogy melyik ell6t6sban reszesul!)
2,1,2,L ! egeszsegkdrosoddsra tekintettel nyujtott aktiv koruak ell6t6sa,
2.1,2,2. n hadigondozotti penzelltfi|s,
2,1.2,3, r nemzeti gondozotti penzell|ttn,
2.L2,5. n rokkantsdgi jarcdek,
2,1.2,6, I rokkantsdgi ell6t6s, (ha a rokkants6gi ell6t6sban leszestil6 egeszsegi tilapota a
komplex vtzsgilat. szerint legfeljebb 300%-os, vagy akkor, ha a rokkants6gi ellat6s
rnegdllapitas6t megelozoen I. vagy IL csopoltri rokkants6gi, baleseti rokkantsdgi
nyugell6t6sban rdszestilt ds a komplex minositdsdre meg nem keriilt sor),
2,1,2,7 . n oregsegi nyugell6tas (ha a nyugdij meg6llapit6s6t megel ozoen L vagy IL csopot'tit
lokkants6gi nyugell6t6sban, vagy rokkants6gi ell6t6sban rdszesiilt),
2.L2,8.I magasabb osszegu csal6di p6tldk (akkol is, ha abban nem a kdrelmezo rdszestil,
de azt a l<drelmezore tekintettel folyositj6k),
2,1,3, Az ell6tds foiyosit6si szdma:
!

2.2, n Normatfv [a szoci6lis igazgatdsroi ds szocidlis ell6tdsokrol szo16 1993, dvi III,
torveny 50, $ (2) bekezd6se szerintil jogcimen kdrem a kozgyogyelldtds meg6llapitdsat,

jovedelmi helyzetemle ds a magas gy6gyszerkdltsdgemle tekintettel,
(Ez esetben ki kell tolteni a 3, pontban szereplo, a kozeh hozztiartoz6kra vonatkozo
adatokat, valamint a j ovedelemnyilatkozatot!)

3. A

kiizeli hozz|tartoz|kra

6s

jiivedelmi.ikre vonatkoz6 adatok

3,1, A kdrelmezo csalddi koriilmdnye:

3,1,1, n egyediildlo,
3,1.2, a nem egyedii1dl6,
3,2, Akdrelmezo csalddj6ban 61o kcizeli hozzdtartoz6k adatai
3.2.L A kerelmezo csal6did,ban, a kerelmezovel azonos lakcimen e1o kozelihozz|tartozok
szttma:,,,,,..,, f6.

Anyja neve
I(ozeli
hozzhtaftoz6 teve
(sziiletdsi neve)
dv. h6. u

T6rsadalom-

Csal6di

biztosit6si
Azonosit6

kapcs.blat
megnevezdse

Megjegyzds*

.Tele

3,3. Jovedelmi adatok

A kdrelmezo, valamint a csalddban dlo kozeli hozz|tafiozoinak a havi jovedelme forintban:
B

A jovedelem tipusa

I(erelmezo

I

A csal6dban dlo kozelr
hozzdtattozol<

2

Munkaviszonyb6les m6s
fo g Ialkoztat6s i j o gviszonybol

sz6rmaz6 ebbol
ko zfo sl alko ztat6sb 6 I szdl ntaz6
3

TArsas ds egydni

vdl1alkoz6sb6l,

:

6stelniel6i, illetve szellemi
m6s ondll6 tevdkenys6gb6l
4

sz6rmaz6
T 6pp enz, gyel mek gon

es

d o zAs

i

t6rrogat6sol(
5.

6,

7.
B

Nyugell6t6s ds egyeb
nyugdijszerii rendszeres
szoci6lis ell6t6sok
O n ko rnr iirr y

zar, jhr 6si

h iv

atal

es az |llami foglalkoztatdsi
szerv 6ltal foly6sitott ell6t6sok
Eevdb iovedelem

Osszes iovedelern

Nyilatkozatok (Kdrjrik, X-szel jelolje be a megfelelo valaszt!)
4,L A 2,1. alpont szelinti alanyi jogcim eset6n nyilatkozont arr61, hogy kr6nikus
4.

betegsdgre tekintettel

4.1,1, n kdrem,
4,1,2, tr nem kdrem
e gyeni gyo gyszer'ker'et me 9611 apitds|l,

4,2, A kozgy 6 gy eli 6t6si rgazolv 6ny 6tvdtel ere v onatko z6 nyi atko zat
4,2,1, a A kozgy6gyell6t6si tgazolviny kdzbesitdsdt postai irton:
1

:

.,.,,,, cimre kdrem,
4.2.2, t A kozgyogyell6t6si tgazolvdnyt szemdlyesen veszem ttt a fovdrosi ds megyei
kormdnyhivatal egdszsdgbiztosit6si feladatkcjreben elj6ro megyeszdkhely szerinti j6r6si
hivataln6i (a fov6rosban, illetve Pest megye tekintet6ben Budapest Fovdros Kolm6nyhivatala
XIIL Kenileti Hivatal6n6l).

4,3,I(jelentem, hogy
4,3.1.* dletvitelszeruen a megadott lak6helyemenJlartozkod6si helyemen dlek (a rnegfelelo
resz alfthuzando).

4,3,2. teleprildsszintu lakohellyel rendelkezem fakkor kell alilhuznta, ha az On
lak6helyekent a pol96rok szerndlyi adatainak es lakcimenek nyilv6ntalt6sdban csak a
bejelentett teleptilds neve (a fov6r'osban a keltilet rnegjeloldse) szelepell,
4,3,3. ajelen kerelemben a csalddomban dlo kozeli hozztiafiozokent feltiintetett szemdlyek
az enydmmel megegyez6 lakcirnen dlnek,
4,3 .4, a kozolt adatok a valos6gnak megfelelnek,
adatok val6dis6g6t a szocidlis
tgazgatdsrol es szoci6lis ell6tdsokr'61 sz6l6 1993, dvi IlL tolvdny 10, $ (7) bekezdese alapjdna
szoci6lis hatfskort gyakorl6 szerv - azdllamt ad6hatos6g irtj6n - ellenorizheti,
4,5, Kijelentern, hogy az ell6.tdsra valo jogosults6g f-elteteleit erinto ldnyeges tdnyek,
kortilmdnyek megv6ltozitsdrol 15 napon beltl drtesitem az el16t6st meg6llapit6 szervet.
4,6, Hozzttj6r'ulok a kdrelemben szereplo adatoknak a szocialis rgazgatdsr e1j6r6s sor6n
tortdno felhasznhl|s6hoz, tovdbb6 a l<ozgyogyell6t6si nyilvdntartdsban szereplo adatoknak a

4.4. Tudom6sul veszeln, hogy

a kerelemben kozolt

kozgy6gyell6tds inform6ci6s rendszereben tortdno felhaszn6l6sdhoz,

Kelt:

kelelmezo aIiful,sa

kdrelmezo hdzastdr s(nak/elettdrs 6nak
aLiirttsa
* Ezt a nyilatlcozatot csak abban az esetben kell rnegtenni, ha egyidejiileg bejelentett lakotartozkoddsi hellyel is rendeikezik,

5,

Tfj6koztat6

es

a k6relem kitiilt6s6hez

A kerel.em benyiljtasanalc lehet1sdgei
Az alanyi 6s a normativ jogcfmen meg6llapithat6 l<ozgy6gye116t6s ir6nti l<drehret ann6l a
j6r6si hivataln6l kell benyirjtani, amelynek illetdkessdgi tertiletdn a kerelmezo lak6helye van. Ha a
k6relmez6 6letvitelszerr.ien a bejelentett taltozkod6si helydn lakil<, a kdrelmet a taftozlcod6si hely
szerint illetdkes j6r6si hivatalndl kell berryirjtani, A kdrelerr a l<orm6nyablakn6l is eloteljesztheto,
ebben az esetben a koun6nyablak tov6bbitja a benyirjtott kerelmet a jttr6si hivatal fel6.
5,1

,

5,1.1,

5.1 .2,

jovedelmi adatok kitoltdsdhez
5,2.1, Abban az esetben, ha a herelmezo a kozgyogyell6t6st jovedelmi helyzeterc ds tnagas
gy6gyszelkoltsdgdre tekintettel keri, a jogosults6g rneg6llapit6s6l-roz sziikseges az egy csal6dban dlo
5.2, A

l<ozeli hozztfiartoz6 k j ovedel m 6nek v i zs 96l ata,
5,2 .2. F, gy edirldlo : az a szem 6l y, aki e gyszem ely es htvtatl.6s b an I akik.

5.2,3. Csal6d: egy lak6sban vagy szemdlyes gondosl<oddst nyirjt6 bentlak6sos szoci6lis,
gyermekvddelmi intezrnenyben egyiitt elo, oft bejelentett lakohellyel vagy taftozkoddsi hetlyel
kozeli hozzhtartoz6k kozo ssd ge.
5 .2.4 . Kozeli |tozzdtartozonak sztLmit:
5 ,2,4,1. a hAzast6rs , az elefr|ts;
5,2,4.2, a 18. dletev6t be nem toltott gyerrnek vonatkoz6s6ban a vdt'szerinti 6s az orokbe fogado
sziilo, illetve a sztjlo h6zast6rsa vagy dlett6rsa; valarnint az 5,2.4.3, pontban meghatdrozott
felt6telekne[< megfelelo testv6r;
5,2,4,3. az avdt szerinti gyermek, otokbe fogadott gyet'mek, mostohagyelmek vagy nevelt gyet'mek
- a potg6ri Torvdnykonyvrol sz6lo 2013,6vi V, torveny szelinti gyermel<vddelmi nevelosziilo 6ltal e
jogviszonya ket'eteben nevelt gyeln'iek ltivdtel6vel -, aki
5,2,4,3. 1. h0szdvesn{l fiatatabb 6s on6l16 keresettei nem rendelkezik,
5,2,4,3,2. huszonh6rorn dvesnel fiatalabb, on6ll6 keresettel nem rendelkezik ds nappali oktatds
m Lrnkarendj e szerint tanttlm6nyokat fo lytat,
5.2,4,3,3. huszonot dvesndl fiatalabb, on6116 keresettel nem rendelkezik ds fels6oktat6si intezmeny
n app a i tagozardtt tanu lm6nyokat fo lytat,
'5',2,4.3,4.
tait6sarr beteg, autista, illetve testi, 6rz6kszervi, dttelnri vagy beszddfogyatdkos, korhat6t'ra
val6 tel<intet lelkiil, an:rennyiben ez az |llapot a gyermel< 25, eletevdnek betoltdsdt megel6zoen is
fenn6llt,
5,2,5. A kdrelern etbiL6l6s6hoz sziiksegesek a tanu16i, hallgatoi jogviszonyra 4s az egeszs6gi
jogviszony fenn6.11ds6t a kdrelmezo
Allapotr.a vonatkoz6 igazol6sok. Amenrryiben a tanul6i, hatlgat6i
neni igazolja, [Lgy a hivatal a f6v6rosi ds megyei kormdnyliivatalt keresi meg az adatszolg6ltatds
rend el kezo

I

erdel<dben,

5.2.6.

A

megv6ltozott rnurrl<akdpess6ggel, rokkants6ggal osszefiiggo, alanyi jogcinren

kozgy6 gyel l6tdsra j ogosit6 el l6t6solt:

Lgi ell6tdsban r:dszestilo szern6lynek az esetdben,
akinek az egdszsegi fllapota a rehabilit6cios hat6s6g kouplex m inositese alapj dn legfeljebb 3 0%,
5,2,6,2, oiegsdgi lyugell6t6s, a2011, decembet'31-en L vagy IL rokkants6gi csopottba Iat1rozo,az
irdnyado oregsdgi nyugdijkorhat6r't betoitott szemely esetdben,
5-2,6,3, rokkants6gi-e1i6tds, annak a rokkants6gi elldt6sban rdszesijio szerr.idlynek az eset6ben, aki
2011, december 31-6n I. vagy IL csoportos rokkants6gi nyugdijra volt jogosr"rlt (legal6bb 80%-os
rnertekri az eg|szsegk6rosod6sa),
5.2,6.4, oregsdgi nyLrgell6tds, annak a szemdlynek az eset6ben, aki a nyugdij rnegdllapit6sdt
megelozoen r&karitsdgi etl6t6sban rdszesiilt 6s 2011, december 31-6n L vagy I1, csoportos rokkant
az ell6t6sban,
vott.-, uagy irj beldpokdrrt tegfeljebb 30%-os egeszsegi 6llapot6ra tel<intettel ldszesiilt
(a tov6bbiakban:
torveny
CXVII.
jdvedelemad6r'ol
evi
s26161995
S',2j]',,LAvedeient",' a szerrelyi

S1,A,t, rokkants6gi ell6t6s, annah a

t'ol<l<ants

vagyoni eltdk
i-ilfoldrol
Szjatv,) szerint meghat6rozott, b
6
az a bevetel'
szerinti
lbevdtel;, ideertve az Szjatv. 1, s
tdteles ad6jAr6l
16 torven
amely rfi6n azegyszenisitett vdlla
6rLrl6sL6l sz6[6
es a kisvdllalati adorol sz61o torveny vagy az e',yszefltsi
lcell
ftzetni,
tofveny szerint adot, illetve hozzdjdrul|st
S,Z.i,l. A jovedelrni adatok alatt liavi netto jovedelmet kell drteni A netto jovedelem kisz6mitdsdn6l
a bevetelt az elismert [<oltsegekkel es a befizet6si l<otelezettseggel csokkentett osszegben lcell
feltlintetni,
jovedelemad6rol szolo tolv6nyben elistrerl [<oltseg,
5,2,'7 ,2, Elisrnerl kolts6grieh min6sLil a szemdlyi
valamint a fizetetl' tartdsdij '
5,2.7,3.Befizet6si kotelezetts6gnek minostil a szern6lyij6vedeleniad6, az egyszel"isitett vallalkoz6si
ad6, a mag1nszemdlyt terhe16 egyszelrisitett kozteherviselesi hozzdi|rul|s, egdszsdgbiztosit6si
ho/z;jir'iids j6ruldk, egdszsdgiigyi szolgdltatasi j6rulek, nyugdijjaruleli, nyugdijbiztosit6si jdLul6[<,
rr ag6n -nyu g dijpenzthrl tagd ij 6s m unkav 61 1a16i j 6rt l6k'
{.2,1,i, Nem rninosfil Jovedelerrnek, igy nerli kell felttintetni a jovedelntek kozott a rendkfvi"ili

teleptilesi t6mogat6st, valatrint a lakhat6shoz
gy6gyszerkiaclasok viselesehez 6s a lalthat6si
szemelyek r6sz&e nyijtott telep[ldsi t6mogat6st, a
nyirjtott tAurogatdst es az a melletti potlekot, a ne

a

7'o

en
ort

ell6trn6nyt, az anyasdgi t6nrogat6st, a tizenhalmadih havi ny.ugdijat, a szdpl<orirak jubileuni jr.rttat6s6t,
a sirlyos mozg6skorl|tozotl szemelyelc l<ozlekeddsi kedvezrndnyeit, a vakok szen6lyi j6raddl<6t es a
fogyatdkoss6gi t6mogat6st, a fogado szervezet iital az onkdntesnek ktilon torvdny alapj6n biztosftott

juttat6st, az alkalni rnunkav6llal6i konyvvel tortdno munkavdgzds, az egyszenisitett foglalkoztatds,
valamint az ad6rendszeren kivi.jli kelesettel jar6 hdztart|si munka havi ellendrldl<dt, a hdzi
segitsdgnyfrjt6s keret6ben t6r'sadalmi gondoz6sdlt kapott tiszteletdijat, az energiafelhaszn616shoz
nytijtott t6mogatdst, Nem min6stil tov6bb6 jovedelemnek a szoci6lis szovethezet (ide netn erlve az
isl<olaszdvetkezetet) tagla 6ltal a szovetkezetben vdgzett tevdkenyseg ellendrt6kek6nt rnegszerzett, a
szerrdlyijovedelernad6r6l sz6lo torvdny alapjdn adomentes bevdtel, az 6letvitelszeriien lal<ott ingatlan
eladd:sa, valarnint az eletvitelszeluen Ial<ott ingatlanon fenn6ll6 vagyoni ertekri jog t+truh6z6sa esetdn
az eladott ingatlan, illetve |truhinott vagyoni drldkti jog ellenertdkdnel< azon resze, ante)y5ol az
elad6st vagy atruh6z6st l<oveto egy dven beltil az elad6 vagy ifirvl'titzo saj6t, vagy i<ozelt hozzfitatlozoja
eletvitelszerti, tenyleges lal<hat6s6nal< celj6t szolg6l6 ingatlan vagy vagyoni erl6lcri jog v6s6rl6sdra
keri.il sor; valarnint az eleugedett Iaftozits, illetve a nregszlint kotelezetts6 g, ha a larlioz|s elengedesere
vagy a kotelezeftseg negszt-'tnesere a termdszetes szemelyel< ad6ss69rendezesi el-jdrtrsdban, tovabb6
l<ozijzerni szol96ltat6s szol96ltat6ja, illetve pdnztigyi iritdznrerry 6ItaI, az ad6s nregelheteset
veszelyezteto szocidlis helyzete mia1I l<elij lt sor.
5,2,7.5, A jovedelernrol a kerelemhez melldkelni l<ell a jovedelerri tipus6nal< nregfelelo iratot vagy
annak rn6solat6t,
5,2,7 ,6, A jcivedelemsz6rnit6s reszletszab|lyait a szocidlis igazgatdsrol ds szoci6lis ell6t6solff6l sz6l6

1993. evi

III. torv6ny tattaltnazza.

