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TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET!
Káptalantóti Község Önkormányzatának a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 5/2011. (IV. 30.) sz. rendeletét a tavalyi év során fogadta el a Képviselı-testület.
Már 2011. év július hónap során módosításra volt szükség a helyi lakásfenntartási
támogatás miatt, amelyet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban Szt.) változása tett indokolttá.
A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény több ponton módosítja 2012. január 1-jei
hatállyal az Szt. rendelkezéseit.
Ennek alapján 2012. január 1-i hatállyal hatályát veszítik a helyi lakásfenntartási
támogatásra vonatkozó rendelkezések, azzal, hogy a 2012. január 1-je elıtt megállapított
helyi lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban megjelölt idıpontig, de
legkésıbb 2012. március 31-éig folyósítható. Továbbá a normatív lakásfenntartási
támogatás jóváhagyása jegyzıi hatáskörbe került át a polgármesteri hatáskörbıl.
Szintén az Szt. változása még 2011. szeptember 1-jétıl az aktív korúak ellátásával
kapcsolatban a „bérpótló juttatás” kifejezés helyett a „foglalkoztatást helyettesítı
támogatást” ír elı a jogszabály.
Nem egyértelmő a jelenlegi szabályozásban a Temetési segély és az Újszülött támogatás
odaítélése. Egyrészt nem teszi egyértelmővé a hatáskört, másrészt pedig a polgármester
szubjektív mérlegelési jogkörére bízza az összeg megállapítását is. Ez a módszer
kerülendı, egyúttal sérti a jogbiztonságot. Javaslom helyette az fix összegő támogatás
megállapítását – rászorultságtól függetlenül – polgármesteri hatáskörbe helyezés
mellett, feltételként kötve mindkét támogatásnál a Káptalantóti életvitelszerő
tartózkodást.
Fentiek alapján a meglévı rendeletet részben egységes szerkezetbe kellene foglalni,
továbbá több pontban is módosítani kellene, ezért javaslom egy új rendelet elfogadását,
amelybe már beleépítjük a jelenleg hatályos jogszabályi elıírásokat.
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Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy elıterjesztést megvitatni és elfogadni
szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT

Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló rendelet tervezetét elfogadja és
..../2012. (II….) önkormányzati rendeleti közé iktatja.

Káptalantóti, 2012. február 13.

Csom Károlyné
polgármester
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Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testületének
/2012. (
) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
(tervezet)
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a, pontjában, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
következıket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Káptalantóti Község közigazgatási területén élı, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3.§ (1)-(3)
bekezdésében meghatározott személyekre.
2. Értelmezı rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakat az Szt. 4. §-a
szerint kell értelmezni.
3. § E rendelet alkalmazásában jövedelemigazolás: keresıtevékenység esetén a munkáltatói
igazolás; nyugdíjszerő ellátások esetén a nyugdíjösszesítı és az utolsó havi nyugdíjszelvény, ill.
folyószámla kivonat; családtámogatási ellátások esetén utolsó havi folyószámla kivonat, postai
szelvény, vagy megállapító határozat; az állami foglalkoztatási szervtıl folyósított ellátás esetén
a megállapító határozat és az utolsó havi folyószámla kivonat, ill. postai csekk; tartásdíj esetén a
bírósági ítélet vagy végzés, ill. a tartásdíj megelılegezést elrendelı határozat.
3. Hatásköri rendelkezések
4. A szociális ellátásra való jogosultság megállapítására a Szt. rendelkezéseit az e rendeletben
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
4. Eljárási rendelkezések
5. § (1) Az egyes ellátásokra irányuló kérelmet Nemesgulács-Káptalantóti Községek
Körjegyzıségén (8284 Nemesgulács, József A.u.59.) kell benyújtani.
(2) A kérelem vizsgálata során a Szt. 4. § (1) bekezdés c)-f), valamint l) pontját megfelelıen
alkalmazni kell.
(3) A jövedelemvizsgálat során a Szt. 4. § (1) bekezdés a)-b), i) pontját, valamint a 10.§-t
megfelelıen alkalmazni kell.
(4) Amennyiben a polgármester a jövedelemnyilatkozatban közölt adatokat vitatja, a Szt. 10. §
(6) bekezdését megfelelıen alkalmazni kell.
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II. Fejezet
Szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások
5. Aktív korúak ellátása
6. § Az Szt. 37. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározottakon túl rendszeres szociális
segélyre jogosult az a
a) nı, aki szakorvos által igazoltan állapotos (terhes),
b) személy, akinek egészségkárosodása az ellátásra való jogosultság kezdı napján vagy
a foglalkoztatást helyettesítı támogatása alatt a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal szakértıi bizottsága (a továbbiakban: szakértıi bizottság) vizsgálata szerint
eléri a 40 %-ot, de nem haladja meg 49 %-ot, és egészségkárosodására tekintettel
semmilyen ellátásban nem részesül,
c) személy, aki szakorvos által igazoltan munkavégzést akadályozó krónikus vagy
pszichés betegséggel, továbbá szenvedélybetegséggel küzd, de a szakértıi bizottság
által megállapított egészségkárosodással nem rendelkezik, vagy annak mértéke nem
éri el a b) pontban meghatározott mértéket.
7. § (1) Az aktív korúak ellátására jogosult, rendszeres szociális segélyben részesülı (a
továbbiakban: rendszeres szociális segélyben részesülı) személy a Tapolca és környéke
Kistérség Többcélú Társulása Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (a
továbbiakban: Szolgálat) (székhelye: 8300 Tapolca, Nyárfa u.3.) köteles együttmőködni.
(2) A beilleszkedést segítı program tartalmazza, hogy a rendszeres szociális segélyben
részesülı személy köteles a Szolgálattal való havonkénti kapcsolattartásra.
(3) A beilleszkedést segítı program a rendszeres szociális segélyben részesülı személy
szociális helyzetéhez, mentális és egészségi állapotához igazodva tartalmazhatja az egyéni
képességeket fejlesztı vagy az életmódot formáló, illetve munkavégzésre irányuló felkészítı
a) tanácsadáson vagy

b) csoportos foglalkozáson való részvételt.
(4) A rendszeres szociális segélyben részesülı személy részérıl az együttmőködés
megszegésének minısül, ha neki felróhatóan:
a) a Szolgálatnál nyilvántartásba vétel céljából nem jelenik meg az aktív korúak
ellátásának megállapításáról szóló határozat jogerıre emelkedésétıl számított 15
napon belül,
b) a beilleszkedést segítı programról határidıre nem állapodik meg a Szolgálattal,
c) a megállapodásban foglalt idıpontokban a Szolgálatnál nem jelenik meg
d) a beilleszkedést segítı programban nem vesz részt, a program végrehajtása
érdekében vállalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy azt visszautasítja,
e) nem vesz részt a számára elıírt foglalkozáson, tanácsadáson.
(5) A szolgálat a beilleszkedést segítı programban foglaltak végrehajtása érdekében más
intézménnyel, szervezettel is megállapodást köthet.
(6) Nem felróható, ha a rendszeres szociális segélyezett betegsége, vagy más hitelt érdemlıen
írásban igazolt halaszthatatlan elfoglaltsága miatt (pl. idézésnek tesz eleget) nem jelent meg a
szolgálatnál illetve a számára elıírt foglalkozáson, tanácsadáson és mulasztásának okát az elıírt
idıpontot megelızıen vagy azt követı 8 napon belül írásban a szolgálat felé igazolja.
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(7)
Ha a rendszeres szociális segélyben részesülı önhibájából nem veteti magát
nyilvántartásba, vagy nem köti meg a beilleszkedési programról szóló megállapodást, továbbá
az általa vállalt beilleszkedési programban foglaltaknak nem tesz eleget, illetve nem vesz részt a
számára elıírt foglalkozáson, tanácsadáson, és mulasztásának okát a 7. § (6) bekezdésben
foglaltak szerint nem igazolta, akkor errıl a szolgálat a határidı eredménytelen elteltét követı
15 napon belül, írásban értesíti a körjegyzıt.
8.§ (1) A foglalkoztatást helyettesítı támogatás megállapításának egyéb feltétele, hogy a
kérelem benyújtója vagy az ellátás jogosultja lakókörnyezete rendezettségét biztosítsa,
amelynek érdekében:
a) az általa lakott lakást vagy házat higiénikus állapotban tartja és folyamatosan
biztosítja tisztán tartását és takarítását;
b) az ingatlanhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja;
c) az ingatlan elıtti közterületet tisztán tartja.
(2) A körjegyzı a foglalkoztatást helyettesítı támogatás megállapítására irányuló kérelem
benyújtását, valamint a felülvizsgálati eljárás megindítását követı 15 napon belül
helyszíni környezettanulmány során gyızıdik meg a lakókörnyezet rendezettségérıl.
(3) Ha a kérelmezı vagy az ellátás jogosultjának lakókörnyezete az (1) bekezdésben foglalt
bármelyik feltételnek vagy feltételeknek nem felel meg a jegyzı 5 napos határidı
kitőzésével felhívja a kifogásolt hiányosság(ok) felszámolására, amelynek teljesítésérıl
helyszíni szemlén gyızıdik meg.
(4) Amennyiben a kérelmezı vagy az ellátás jogosultja a lakókörnyezet rendezettségét a
kitőzött határidıig nem biztosítja részére foglalkoztatást helyettesítı támogatás nem
állapítható meg illetve a már megállapított és folyósított ellátását meg kell szüntetni.
6. Lakásfenntartási támogatás
9.§ A normatív lakásfenntartási támogatás igénylésekor az Szt. 38. §-ban foglaltak szerint kell
eljárni.
7. Ápolási díj
10. § (1) Méltányossági ápolási díj állapítható meg annak a Káptalantóti községben élı közeli
hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg, állandó és tartós gondozásra szoruló
személy otthoni ápolását végzi, feltéve, hogy az ápoló családjában az egy fıre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegét,
egyedülálló ápoló esetén az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 150
%-át.
(2) A kérelemhez csatolni kell a 2. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot és az e rendelet
szerinti jövedelemigazolásokat.
(3) Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minısül, ha
a) az ápoló személy az ápolt személy szükséges felügyeletét nem biztosítja,
b) elhanyagolja az ápolt személy személyes higiéniáját, ill. az ápolt személyt
körülvevı környezet tisztaságát,
c) az ápolt személynek az orvos által elıírt orvosi kezeléseken, orvosi
ellenırzéseken való megjelenésérıl, részvételérıl nem gondoskodik,
d) az ápoló az orvos által az ápolt részére elıírt gyógyszerezés szabályait nem tartja
be, ill. az ápolt megfelelı gyógyszerekkel való ellátásáról nem gondoskodik.
(4) A polgármester az ápolási kötelezettség teljesítését indokolt esetben ellenırzi.
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8. Átmeneti segély
11. § (1) Átmeneti segély annak a személynek adható, akinek családjában az egy fıre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élı
esetén annak 150 %-át.
(2) Az átmeneti segély egyszeri összege 5.000,-Ft-nál kevesebb nem lehet.
(3) Az átmeneti segély kifizetendı összege mérlegelés alapján kerül meghatározásra, mely
függ a családban nevelt gyermekek számától, a létfenntartást veszélyeztetı probléma
súlyosságától, azonban az átmeneti segély egy naptári évre jutó összege – családonként,
valamint egyedül élı esetén személyenként - nem haladhatja meg a 30.000,- Ft-ot.
(3) Az átmeneti segély pénzbeli és természetbeni ellátásként is nyújtható.
(4) Természetbeni ellátásként nyújtható:
a) tőzifa,
b) élelmiszer.
(5) Az átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. A kölcsönként
folyósított átmeneti segélyt legfeljebb 12 hónap alatt vissza kell fizetni.
(6) Elemi kár bekövetkezte esetén, amennyiben az súlyosan veszélyezteti a kérelmezı
lakhatását, és más módon kárát enyhíteni nem tudja, rendkívüli átmeneti segély állapítható
meg, melynek összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át.
(7) Az átmeneti segély iránti kérelmet a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell
benyújtani.
9. Temetési segély
12. § (1) A polgármester – kérelmére - temetési segélyt állapít meg annak az eltemettetınek,
akinek állandó lakóhelye Káptalantóti községben van és életvitelszerően ott lakik.
(2) A temetési segély összege: 40.000,-Ft/elhunyt.
(3) A temetési segély iránti kérelmet a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon kell
benyújtani, melyhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, a temetés
végösszegérıl szóló számla másolatát.
13. § (1) Nem állapítható meg temetési segély, ha a korábban elhalt személy újratemetésének
költségeihez kérnek támogatást.
(2) A temetési segély iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell
benyújtani.
10. Születési támogatás
14. § (1) A polgármester – kérelmére – születési támogatást nyújt jövedelmi viszonyaitól és
rászorultságtól függetlenül azon életvitelszerően Káptalantóti községben élı szülıknek, akinek
gyermeke születik.
(2) A támogatást csak az egyik szülı igényelheti, összege : 20.000,-Ft/újszülött gyermek.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a gyermek/ek születési anyakönyvi kivonatát.

6

7

III. fejezet
Természetben nyújtott szociális ellátások
11. Rendszeres szociális segély
15. § (1) Nemesgulács-Káptalantóti Községek körjegyzıje a Szolgálat javaslatára rendszeres
szociális segély - a Szt. 47. § (2) szerinti mértékben történı - természetbeni ellátásként való
biztosításáról dönt, ha a gyermek veszélyeztetettsége elsısorban elhanyagolása miatt áll fenn, és
a szülı vagy más törvényes képviselı a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes
igénybevételével megszüntetni nem tudja vagy nem akarja.
(2) Természetbeni juttatás formái különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelı és a közüzemi
díjak.
(3) A szolgálat javaslata tartalmazza a természetbeni ellátás javasolt formáját.
(4) A rendszeres szociális segély természetbeni ellátásként való nyújtásáról a körjegyzı
határozatban dönt.
(5) A természetbeni ellátást a határozathozatal hónapját követı hónap 1. napjától kell
biztosítani.
(6) A meghatározott összegő rendszeres szociális segélyt a Szolgálat segítségével köteles a
jogosult felhasználni.
(7) A jogosult a rendeltetésszerő felhasználást a rendszeres szociális segély kifizetését követı
15 napon belül köteles a vásárlást, ill. a befizetést igazoló számla bemutatásával igazolni.
(8) A rendszeres szociális segély természetbeni ellátásként való nyújtását meg kell szüntetni,
ha a családban nevelt gyermek védelembe vétele megszőnik.
12. Köztemetés
16. § (1) A köztemetés elrendelésérıl a polgármester dönt az Szt. 48. §-ban foglaltak alapján.
(2) Köztemetésként csak a helyben szokásos legolcsóbb temetés rendelhetı meg.
13. Közgyógyellátás
17. § (1) Méltányosságból közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek
a) a családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
b) egyedül élı esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200
%-át,
és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.
(2) A segédeszközök szükségességét orvosi igazolással kell a kérelem benyújtásakor
igazolni.
IV. Fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
14. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái
18. § (1) Káptalantóti Község Önkormányzata a következı személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokat biztosítja:
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a) házi segítségnyújtás,
b) családsegítés,
(2) Káptalantóti Község Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a
Szolgálaton keresztül biztosítja.
15. Az ellátások igénybevételének módja
19.§ (1) A személyes gondoskodás keretében igényelt szociális alapszolgáltatás (házi
segítségnyújtás, étkeztetés, támogató szolgáltatás) igénylése az SzCsM rendelet 1. sz. melléklete
szerinti formanyomtatványon történik.
(2) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelemhez a vonatkozó jogszabályban, illetve az
intézmény által meghatározott mellékleteket és igazolásokat - beleértve a speciális orvosi
véleményt is – kell csatolni, mely a jogosultság elbíráláshoz és a térítési díj megállapításához
szükséges.
(3) Az intézményi ellátások és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti
kérelmeket az ellátást biztosító intézmény vezetıjéhez kell benyújtani. Az ellátások
igénybevételének módjáról és feltételeirıl a vonatkozó jogszabályok megtartása mellett az
intézményvezetı dönt. A döntésrıl készült értesítıben meg kell jelölni a fizetendı térítési díj
összegét is.
(4) Ha az igénylı a szükséges adatokat nem közli, a jogosultságot megállapító szerv, 8 napos
határidı kitőzésével felszólítja az igénylıt a hiánypótlásra.
(5) Amennyiben az igénylı a (4) bekezdésben foglalt felszólításnak nem tesz eleget, az ellátás
megtagadható, illetve a kérelem elbírálására hatáskörrel rendelkezı szerv az eljárást – a
vonatkozó hatályos jogszabály alapján - megszünteti.
(6) Ha az ellátást igénylı a (2) bekezdés szerinti döntését vitatja, az arról szóló értesítés
kézhezvételétıl számított 8 napon belül a felettes szervhez fordulhat, mely határozattal dönt a
beadványról.
(7) Ha az ellátást igénylı a (3) bekezdés szerinti döntését vitatja, vagy a térítési díj
csökkentését, ill. elengedését kéri, a döntésrıl szóló értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon
belül a polgármesterhez fordulhat, aki határozattal dönt a beadványról.
16. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásért fizetendı térítési díjak,
kedvezmények
20.§ (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért a (2) bekezdésben
foglalt kivételekkel térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díjat a képviselı-testület
évente – külön rendeletben – állapítja meg.
(2) Az alapellátás keretében a családsegítı szolgáltatás (beleértve a pszichológiai és jogi
tanácsadást), valamint a közösségi pszichiátriai ellátás térítésmentes.
(3) A személyi térítési díj megállapításakor az Szt. 116.§ -117. §-ait kell alkalmazni.
V. Fejezet
Záró rendelkezések
21. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekre is alkalmazni kell.
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(3) Hatályát veszti Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselı testülete szociális
igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2011. (IV. 30.) sz. egységes
szerkezető rendelete.
Káptalantóti, 2012. február 21.
Csom Károlyné
polgármester

Benczik Zsolt
körjegyzı

Kihirdetve: 2011. február
Benczik Zsolt
körjegyzı
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1. melléklet

ÁTMENETI SEGÉLY
kérelem
Név: ………………………………………………………………………………………………..
Születési név: ……………………………………………………………………………………...
Születési hely, idı: ………………………………………………………………………………...
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………..
Bejelentett lakóhelye: ……………………………………………………………………………..
Tartózkodási helye: ………………………………………………………………………………..
Telefonszám: ………………………………………………………………………………………
Kérelem indokolása (Figyelem indokolás nélkül a kérelem elbírálhatatlan!): ………………..
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………………………………
……...………………………………………………………………………………………………
…

Az igénylıvel egy háztartásban élı közeli hozzátartozók száma:……………..fı
A közeli hozzátartozók adatai:
Név

Szül hely és idı

Anyja neve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1

Kérelmezı
jövedelme
1

2

Dátum:……………………………………………..

Közeli hozzátartozók jövedelme
3
4
5
6

………………………………………………….
az ellátást igénylı, vagy törvényes képviselıjének aláírása

Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem:………………………………………Ft/hó

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem
3. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerő ellátások
4. A gyermek ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások (GYED, GYES,
GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj)
5. Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
(munkanélküli járadék, rendszeres szociális
és nevelési segély, jövedelempótló
támogatások, stb.)
6. Föld bérbeadásából származó jövedelem
7. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, kis összegő
kifizetések, stb.)
8. A család havi jövedelme összesen

A jövedelmek típusai

Jövedelemnyilatkozat

1
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1
2. melléklet

TEMETÉSI SEGÉLY
kérelem
Név: ………………………………………………………………………………………………..
Születési név: ……………………………………………………………………………………...
Születési hely, idı: ………………………………………………………………………………...
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………..
Bejelentett lakóhelye: ……………………………………………………………………………..
Tartózkodási helye: ………………………………………………………………………………..
Telefonszám: ………………………………………………………………………………………
Kérelem indokolása (Figyelem indokolás nélkül a kérelem elbírálhatatlan!): ………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
...…………………………………………………………………………………………………..
…...………………………………………………………………………………………………..
Elhunyt neve: ………………………………………………………………………………………
Temetés helye, ideje: ………………………………………………………………………………
Temetési számla végösszege (áfával): …………………………………………………………….
Az igénylıvel egy háztartásban élı közeli hozzátartozók száma:……………..fı
A közeli hozzátartozók adatai:
Név

Szül hely és idı

Anyja neve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1

