TELEPÜLÉSI ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok
1. Személyes adatok
Neve: ........................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ......................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ..................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ....................................................................................
Adóazonosító jele: ...................................................................................................................
Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolat: .............................................................................
Telefonszám (kötelező megadni): ....................................................................................
Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):
..................................................................
A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:
................................................................................
2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
a) A méltányossági ápolási támogatás megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az
ellátott személy:
□ 18. életévét betöltött tartósan beteg
b) Kijelentem, hogy
- keresőtevékenységet:
□ nem folytatok
□ napi 4 órában folytatok
□ otthonomban folytatok
- nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok
- rendszeres pénzellátásban
□ részesülök és annak havi összege: .....................
□ nem részesülök
- az ápolási tevékenységet:
□ a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen
□ az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén végzem.
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész
aláhúzandó

II. Az ellátott személyre vonatkozó adatok
1. Személyes adatok
Neve: ........................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ......................................................................................................
Lakóhely: ..................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ...................................................................................................................
Ha az ellátott személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:
...................................
A törvényes képviselő lakcíme: ...............................................................................................
2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat
□ Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmező
hozzátartozóm végezze.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Dátum: ................................................

..........................................................................
a kérelmező személy aláírása

.............................................................................
az ellátott személy vagy törvényes képviselője
aláírása

Jövedelemnyilatkozat

Jövedelmek típusai

Közeli hozzátartozók jövedelme

Kérelmező
jövedelme
a)

b)

c)

d)

1./ Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból szárm. jöv.
2./Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem
3./Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jöv.
4./Nyugellátás,baleseti nyugellátás,
egyéb nyugdíjszerű ellátások
5./Gyermekek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó támogatások
Gyed, Gyes, Gyet, családi pótlék,
gyermektartásdíj stb.
6./Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás, munkanélküli járadék, rendszeres
szoc. segély stb.
7.Föld bérbeadásából
származó jövedelem
8.Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem)
9./Jövedelem összesen
10./ Család havi nettó összjövedelme:
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ..............................................................Ft/hó
Önkéntes adatszolgáltatás: Folyószámlaszám: .........................................................................................................................

Tudomásul veszem, hogy a feltételek hiányában és a hatóság félrevezetésével, illetve
adataimban és körülményeimben bekövetkezett változás bejelentésének elmulasztása esetén a
rosszhiszeműen igénybe vett ellátást vissza kell fizetnem.
Iván, 20 .....................................................

...................................................................
kérelmező aláírása v. törvényes képviselő aláírása

Kitöltési útmutató:
Közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, az örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, az örökbe fogadó szülő illetve a
szülő házastársa élettársa.
2. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni. A 2. és 3. jövedelemtípusba
tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző egy hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni.
3. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi
jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni.
Csatolandó melléklet:
1. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát
(munkáltatói igazolás, nyugdíjértesítő, szerződés stb.)
2. A havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 1 hónap nettó átlagáról kiállított
munkáltatói igazolás.
3. A társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtásának hónapjában, vagy az azt
megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvénye.
4. Álláskeresési támogatás esetén a Munkaügyi Központ igazolása, vagy a jövedelemszámításánál figyelembe vett időszakra
vonatkozó igazoló szelvények.
1.

5.
6.

7.
8.

Vállalkozó esetében az illetékes NAV igazolása a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadóalapjáról.
Vagyonnyilatkozat (vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni,
amelynek kölön-kölön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát
meghaladja azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek
vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a kérelmező és családja életvitelszerűen lakik, az a
vagyon értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott
gépjármű;)
Egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat
Tanuló vagy hallgatói jogviszonyról igazolás (nappali oktatási munkarend szerint fennálló oktatás esetén)

Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes 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, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás
valamennyi tagjának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község
2
................... út/utca.............. hsz. alapterülete: ........... m , 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: .......................
2
város/község ............................ út/utca .......... hsz. alapterülete: ........ m , 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: .................................
2
város/község...................... út/ut............ hsz. alapterülete: ...... m , tulajdoni hányad: ......, a szerzés ideje: ...........
év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................
2
város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m , tulajdoni hányad:
...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű: '
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus ..................
rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
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
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő
pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a
Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye 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.

