
KERELEM
a kdzgyd gyelldtds me gdll.ap{tds dru

l. A k6relmez6 szemfllvre vonatkoz6 adatok:

1.1. Neve:
1.2, Szuletesi neve:
1.3. Anyjaneve: .

1.4. Sziilet6si helye, ideje (6v, ho, nap):
1.5. r Lak6helye:
1.6. r Tart6zkod6si helye:

/Amennyiben lak1helye ds tart6zkoddsi h.elye is vqn, X-szel jelolje, hog,' melyik cimen dt
dleN itelszeriien./

1 .7 . T 6r sadalornbizto sitrisi Azono sito J ele :

1.8. Telefonsz6m, o-ffiail-cim (nem kotelezo megadni):

1.9, Allampolg6rs6ga:
1 .10. A kerelmezo idegenrend6szeti st6tusza (nem rnagyar 6llampol gfrsdg eseten):
1 .10.1 . r szabad mozg6s 6s tarl6zkod6s jog6val rendelkezo , yagy
1,I0,2.I EU k6k k|rtydval rendelkezo , vagy
1, 1 0.3. I bev6ndorolt/letelepedett, vagy
1 . 1 0.4. I menekiilt I oltalmazott/hontalan.

2. A megfllapitfs jogcim6re 6s a jogosultsrigi felt6telekre vonatkoz6 adatok
K6rji.ik, a kozgyogyell6tds jogcim6re vonatkoz6an a megfelelo alpontot 12.1. vagy 2.2.

alpontl sziveskedjen megj elolni !

2'1' z Alanyi [a szoci6lis igazgatixr6l es szociflis ell6t6sokr6l sz6l6 1993.6vi III. torv6ny
50, $ (1) bekezd6se szerintiljogcimen k6rem akozgy6gyell6t6s meg|,llapit|sifi,

2'1.L n bentlak6sos gyerrnekvedelmi int6zmenyben lak6, 6tmeneti gondozott, nevel6sbe
vett kiskoru szemdlyre tekintettel; vagy

2,L2. z mert az aldbbi ell6t6sok valarnelyikeben reszestilok: (k6rjiik X-szel ktilon is jelolje
be, hogy melyik ell6t6sban r6szesi.il!)

2.1.2.1, r egeszs6gkdrosod6sra tekintettel nffitott aktiv koruak ell6t6sa,
2.1 .2.2. I hadigondozotti penzell|tds,
2.1,2.3, I nemzeti gondozotti penze776ths,
2 ,l .2.5 . I rokkants6gi j 6radek,
2,f ,2,6. I rokkants6gi ell6t6s, (ha a rokkants6gi ell6t6sban rdszesi.ilo eg6szs6gi ilIlapota a

komplex vizsgl,lat szerint legfeljebb 300/o-os, yagy akkor, ha a rokkantsfgi e116t6s
meg|llapit|sftt megelozoen I. vagy II. csoporlir rokkants6gi, baleseti rokkantsdgi
nyugell6t6sban r6szesiilt 6s a kornplex minosit6s6re m6g nem kertilt sor),

2.L2,7.I oregs6gi nyugell6t6s (ha a nyugdij meg6llapit6sdt megelozoen I. vagy IL csoporlu
rokkants6gi nyugell6tfsban, vagy rokkants6gi ell6t6sban r6szesiilt),

2.1.2.8.1 magasabb osszegri csalAdi p6t16k (akkor is, ha abban nem a k6relmezo r6szesril,
de azt a kerelmezore tekintettel foly6sitj6k).

2.L3. Az ell6t6s folyosit6si szttma:

2.2. n Normativ [a szocidlis igazgatdsr6l 6s szoci6lis ell6t6sokr6l szol6 1993. 6vi III.
torv6ny 50. $ (2) bekezd6se szerintil jogcimen kerem a kozgy6gyel16t6s meg6llapitds6t,
jovedelmi helyzetemre 6s a magas gy6gyszerkolts6gemre tekintettel.



(Ez esetben ki kell tolteni a 3. pontban szereplo, a kozeli hozztfiartoz6kra vonatkoz6
adatokat, valamint a j ovedel emnyil atkozatot ! )

3. A kiizeli hozzhtartozlkra 6s jiivedelmiikre vonatkoz6 adatok
3.1. A k6relmezo csal6di konilmenye:
3.1,1,I egyediil6lo,
3.1.2. z nem egyediil6lS.
3.2. A k6relmezo csal6dj6ban 6lo kozeli hozzdtartoz6k adatai
3,2.1. A k6relmezo csal6dj6ban, a k6relmezovel azonos lakcimen 6lo kozelihozzdtafiozok

szdma:.......,. fo.

3,3, Jovedelmi adatok
A kdrelmezo, valamint a csalddban 6lo kozeli hozzdtartozoinak a havi iovedelme forintban:

4. Nyilatkozatok (K6rjiik, X-szel jelolje be a megfelelo vdlaszt!)

4.1, A 2.1. alpont szerinti alanyi jogcim eset6n nyilatkozom arr6l, hogy kr6nikus
betegs6gre tekintettel

4.1.f . I k6rem,
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B C
A jovedelem tipusa K6relmez6 A csal6dban 6lo kcizeli

hozzhlartozok
2 Munkaviszonyb6l 6s m6s

fo glalkoztat6si j o gviszonyb6l
sz|rmazo ebbol

ko z fo e I alko ztatdsb 6l s zdrrnazo
3 T6rsas 6s egy6ni

v6llalkoz6sb6i,
6stermel6i, illetve szellemi 6s

m6s on6116 tev6kenys6gbol
szdrrnaz6

4 T 6pp 6nz, gyermekgondo z6 s i
t6mogatdsok

5, Nyugell6tds ds egydb
ny.ugdij s zerr-'r rendszeres
szoci6lis eJl6t6sok

6 Onkorm6ny zat, j 61 6si hivatal
6s az 6llami foglalkoztat6si
szerv 6hal folv6sitott ell6t6sok

7. Eey6b iovedelem
8 Osszes iovedelem



4,L2. ! nem k6rem
egy6ni gy o gy szerkeret meg6llapit6s 6t.

4 .2 . A ko zgy o gy ell 6t6si i gazolv 6ny 6tv eteler e vonatko z 6 nylatkozat:
4.2.1. I A kozgy6gyell6t6si igazolvhny kezbesit6sdt postai riton:

..,,.,. cimre k6rem.
4.2.2. I A kozgyogyellt.i'ilsi rgazolvhnyt szemelyesen veszem 6t a fdvdrosi es megyei

korm6nyhivatal eg6szs6gbiztosit6si feladatkoreben eljdr6 megyesz6khely szerinti j6r6si
hivataln6l (a fov6rosban, illetve Pest megye tekintet6ben Budapest Fov6ros Korm6nyhivatala
XIIL I(ertileti Hivatal6n6l).

4, 3 . El ektro nikus ti gyin tezest e vo natko z6 nyil atko zat:
4.3.1. tigyf6lkapu regisztrdcioval rendelkezem: n igen D nem
4 '3 ,2.. hozzhjhrulok ahhoz, hogy a hat6s6g az eljtrds sor6n elektronikus fton tartson velem

kapcsolatot: I igen ! nem (Csak qbban az esetben toltendI, ha a 4.3,1, pontra igen-
nel vdlaszolt!)

4.4. Kijelentem, hogy
4.4,L* 6letvitelszeruen a megadott lak6helyemenltartozkod6si helyemen 6lek (a megfelelo

resz alithizand6).
4,4,2, telepiil6sszintti lak6hellyel rendelkezem [akkor kell allhuznia, ha az On

lak6helyekdnt a polg6rok szem6lyi adatainak es lakcim6nek nyilvintart6s6ban csak a
bejelentett telepiiles neve (a fov6rosban a kerulet megjelolese) szerepel],

4.4.3, ajelen k6relemben a csal6domban 6lo kozeli hozziiartoz6kent feltiintetett szem6lyek
az enydmmel megegyezo lakcimen 61nek,

4,4.4. a kozolt adatok a val6s6gnak megfelelnek.

4.5' Tudom6sul veszem, hogy a k6relemben kozolt adatok valodisdg6t a szoci6lis
igazgardsrol 6s szocidlis ell6t6sokr6l sz6l6 1993.6vi III, torvdny 10. g (7) bekezd6se alapjlna
szoci6lis hat6skort gyakorl6 szerv - az |llami ad6hat6s6g utj6n - ellenorizheti.

4.6. Kryelentem, hogy az ell6t6sra va16 jogosults6g felteteleit 6rinto lenyeges t6nyek,
koriilmdnyek megv6lt ozdshrol 1 5 napon beliil 6rtesi tem az ell6t6st meg6llapit6 szervet.

4,7 ' Hozzdj6rulok a k6relemben szereplo adatoknak a szocidlis igazgathsi elj6rSs sor6n
tofi6no felhasznlllsdhoz, tovdbb| a kozgy6gyell6t6si nyilvfintart6sban szerepl6 adatoknak a
ko z gy 6 gy el I 6t 6s i nfo rm 6ci 6 s r end s z ercb en to rt 6n6 f elhaszn|l 6s ttho z.

Kelt:

k6relmezo al|irhsa

* Ezt a nyilatkozatot csak abban
tartdzkodasi hellyel is rendelkezik.

k6relmezo hdzast|r s fnakl6lett6rs6nak
al6irAsa

az esetben kell megtenni, ha egltidej[ileg bejelentett lak6- ds



5. T:ij6koztat6 a k6relem kitiilt6s6hez

5.1. A kdrelem benyujtasanak lehetcisdgei
5.1.1. Az alanyi 6s a normativ jogcimen meg6llapithat6 kcizgy6gyell6t6s irdnti k6relmet ann6l a

j6r6si hivataln6l kell benffitani, amelynek illetdkess6gi tenilet6n a kerelmezo lak6helye van, Ha a
k6relmezo dletvitelszerr.ien a bejelentett tarl6zkoddsi hely6n lakik, a k6relmet a tartozkod6si hely
szerint illetekes j6r6si hivataln6l kell benyfijtani. A kdrelem a kormdnyablakndl is el6terjesztheto,
ebben az esetben a korm6nyablak tov6bbitja a benyrijtott kdrelmet a j5r6si hivatal fe16.

5.1 .2.

5.2. A jovedelmi adatok kitoltdsdhez
5'2'1. Abban az esetben, ha a k6relmez6 a kozgy6gyell6t6st jcivedelmi helyzellre 6s magas

gy6gyszerkcilts6g6re tekrntettel k6ri, a jogosults6g meg6llapit6s6hoz sziiks€ges az egy csal6dban dlo
kozeli hozz6Iartozok j ovedelm6nek vizsg6lata.

5 .2.2. Egyedilelo: az a szem6ly, aki egyszem 6lyes hlztafi6sban lakik.
5.2.3' Csal6d: egy lak6sban vagy szem6lyes gondoskod6st nyujt6 bentlak6sos szoci6lis,

gyerrnekvddelmi int6zm6nyben egyiitt 6lo, ott bejelentett 1ak6hel1ye1 vagy tartozkod6si hellyel
rendelkezo kcjzeli ho zz6tarlozok ko zci s s 6 ge.

5 .2. 4. Kozeli hozz\t afioz6nak sz6miI:
5.2.4.1. ah6zaslirs, az eletl|rs;
5.2.4.2. a 18, eletdvdt be nem toltott gyermek vonatkozAs6ban a v6r szerinti 6s az orokbe fogad6

szr'ilo, illetve a sztilo hdzasl|rsa vagy 6lett6rsa; valaminl az 5,2,4.3. pontban meghat6rozott
felt6teleknek megfelelo testv6r;

5.2.4,3. az a vdr szerinti gyetmek, orcjkbe fogadott gyermek, mostohagyermek vagy nevelt gyermek
- a Polg6ri Tcirv6nykonyvrol sz6l6 2013.6vr V. torv6ny szerinti gyermekv6delmi nevel6szril6 6ltal e
jogviszonya keret6ben nevelt gyermek kiv6tel6vel -, aki

5.2.4.3.L hiszdvesn6l fiatalabb 6s on6116 keresettel nem rendelkezik,
5.2.4.3.2. huszonh6rom 6vesn6l fiatalabb, on6ll6 keresettel nem rendelkezik 6s nappali oktat6s

munkarendj e szerint tanulm6nyokat folytat,
5.2.4.3.3. huszonot 6vesn6l fiatalabb, on6116 keresettel nem rendelkezik 6s felsooktat6si intdzmeny

nappali |agozatdn tanulm6nyokat folytat,
5,2.4.3.4. tarl6san beteg, autista, illetve testi, 6rz6kszervi, 6rtelmi vagy besz6dfogyat6kos, korhat6rra

val6 tekintet n6lkiil, amennyiben ez az |llapot a gyermek 25. 6let6vdnek betoltes6t megelozoen is
fenn611t.

5.2.5, A kdrelem elbir6l6s6hoz sztiks6gesek a tanul6i, hallgatoi jogviszonyra 6s az eg6szs6gi
6ilapotra vonatkoz6 igazol6sok. Amennyiben a tanu16i, hallgat6i jogviszony fenn6ll6sdt a k6relmezo
nem igazolj a, ugy a hivatal a fov5rosi 6s megyei korm6nyhivatait keresi meg az adatszolg6ltat6s
6rdekdben.

5.2.6' A megv6ltozott munkak6pess6ggel, rokkants6ggal osszefiiggo, alanyi jogcimen
kdzgy6gyell6t6sra j ogosit6 ell6t6sok:

5.2.6.1. rokkants6gi ell6t6s, annak a rokkants6gi ell6t6sban rdszesrilo szem6lynek az eset6ben,
akinek az egeszsdgi 6llapota a rehabilit6ci6s hat6s6g komplex minosit6se alapjfunlegfeljebb 30%,

5.2.6'2. dregsdgi nyugell6t6s, a20Il. december 31-6n L vagy IL rokkants6gi csoporlba tarIoz6, az
ir 6ny ado cire gs 6gi n1,u gdij korhat6rt betdltott szem6ly es et6b en,

5.2.6,3. rokkantsdgi ell6t6s, annak a rokkants6gi e116t6sban rdszesrilo szem6lynek az esetdben, aki
2011. december 31-6n I. vagy IL csoportos rokkants6gi nyugdijra volt jogosuit (legal6bb B0%-os
m6rlekri az eglszslgkdrosod6sa),

5.2.6.4, oregs6gi nyuge1l6t6s, annak a szem6lynek az eseteben, aki a ny.ugdij meg6tlapithsilt
megelozoen rokkants6gi ell6t6sban rdszestilt 6s 2011. december 31-6n I. vagy II, csoporlos rokkant
volt, vagy fj belepokent legfeljebb 30%-os eg6szs6gi |llapotdra tekintettel r6szesiilt az ellStdsban.

5.2.7, ,,Jovedelent".' a szem6lyi jovedelemador6l s26161995, 6vi CXVIL torv6ny (a tov6bbrakban:
Szjatv,) szerint meghat|rozott, belfcjldrol vagy ki.ilfoldrol szhrmaz6 - megszerzett - vagyoni 6rt6k
(bev6tel), ide6rtve az Szjatv. L szdmir mell6klete szerinti ad6mentes bev6telt, tov6bbA az abevelel.,
amely utdn az egyszenisitett v6llalkoz6i ad6r6l sz6l6 torveny, a kisadoz6 vdllalkoz6sok tdteles
adoi6t6l6s a kisv6llalati ad6r6l s2616 torv6ny vagy az egyszeriisitett kcjztehervisel6si hozz6jhntlilsrol
s2616 torvdny szerint ad6t, illetve hozzdjdrulilst kell fizetri.



5'2.1'1' A jovedelmi adatok alatt havi nett6 jdvedelmet kell 6rteni. A nett6 jcivedelem
kisz6mit5s6n6l a bev6I"eh az elismert kolts6gekkel 6s a befizetdsi kotelezetts6ggel csokkentett
osszegben keil feltrintetni,

5.2,1 '2' Elismert kdltsdgnek minosril a szem6lyi jdvedelemad6r6l szol6 tdrv6nyben elismert kciltseg,
valamint a frzetett tart6sdij.

5 '2'7 .3. Befizetdsi kotelezettsdgnek minostil a szem6lyi jdvedelema d6, az egyszertisitett v6llalkoz6si
ad6, a magfinszemelyt terhelo egyszenisitett koztehervisel6si hozzdjdrulils, eg6szs6gbiztosit6si
hozz|j6rul|s ds j6rul6k, eg6szs6grigyi szolg|lrathsi j6ruldk, nyugdijj6ruldk, nyugdijbiztosit6si j6ru16k,
ma g6n-nyug dijp 5nztdrt tagdij 6 s munkav6ll a16i j 6ru16k,

5.2.7.4. Nem minosiil jovedelemnek, igy nem kell feltiintetni a jdvedelmek kozott a rendkivrili
telepril6si t6mogat6st, valamint a lakhat6shoz kapcsol6d6 rendszeres kiad6sok viselds6hez, a
gy6gyszerkiad6sok visel6sehez 6s a lakhat6si kiad6sokhoz kapcsol6d6 h6tral6kot felhalmoz6
szem6lyek rdsz6re nyfjtott teleprildsi t6mogat6st, a rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6ny keret6ben
nyujtott t6mogat6st 6s az a melletti p6tlekot, a neveloszrilok szdmdra ftzetelt neveldsi dijat 6s lailon
ell6tm6ny4, az anyashgi t6mogat6st, a tizenharmadik havi nyugdijat, a sz6pkoruak jubileumr juttat6s6t,
a srilyos mozg6skorl|tozott szem6lyek kcjzleked6si kedvezmdnyeit, a vakok szemdlyi j6rad6k6t 6s a
fogyat6koss6gi t6mogat6st, a fogad6 szervezel 6Ital az cjnk6ntesnek ktilon torvdtry aiuplatr biztositott
juttat6st, az alkalmi munkav6llal6i konywel tort6no munkav6gzds, az egyszerrisitett foglalkoztat6s,
valamint az ad6rendszeren kivi.ili keresettel j6r6 hdztartdst munka havi ellen6r16k6t. a h6zi
segits6gnyfjt6s keret6ben t6rsadalmi gondoz6s6rt kapott tiszteletdijat, az energiafelhaszn6l6shoz
nyujtott t6mogat6st. Nem min6sril tov6bbd jdvedelemnek a szoci6lis szdvetkezet (ide nem 6rtve az
iskolaszcivetkezetet) taga 6ltaI a szovetkezetben v6gzett tevekenys6g ellen6rt6kek6nt megszerzerr, a
szemelyi jovedelemad6rol sz6l6 torvdny alapj6n ad6mentes bev6te1, az 6letvitelszerienlakott ingatlan
e1ad6sa, valamint az 6letvitelszerien lakott ingatlanon fenn6116 vagyoni 6rt6kii jog Atruhdzhsa eset6n az
eladott ingatlan, illetve 6truh zott vagyoni dftdkli jog ellen6rt6k6nek azon rdsze,, amelybol az eladfist
vagy 6Iruh|z6st koveto egy 6ven behil az elad6 vagy 6truhlz6 sajdt, vagy krjzeli hozzdtartozoja
dletvitelszerti, tdnyleges lakhatds6nak c6lj6t szo1g6l6 ingatlan vagy vagyoni drt6kri jog v6s6r16s6ia
keriil sor, valamint az elengedett tati'ozds, illetve a megsziint kotelezettsd g, ha a lrrrtozils elengedesdre
vagy a kcjtelezetts6g megsztin6s6re a termdszetes szem6lyek ad6ss6grendezdsr eIj6r6s6ban, tov6bb6
koziizemi szolgiiltat6s szolgiitatoja. illetve pdnzigyi intdzmdny 61tal., az ad6s meg6lhetds6t
veszllyezteto szocidlis helyzete miatt keriilt sor.

5.2,1'5. A jovedelemrol a kdrelemhez meli6kelni kell a jovedelem tipus6nak megfelel6 iratot vagy
annak mdsolat6t.

5.2.1 ,6. A jovedelemsz6mit6s r€szletszabdlyait a szocidlis igazgatilsr6l6s szoci6lis ell5t6sokr61 sz616
1993. evt III. torv6ny tarlalmazza,


