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Ssz. Ügykör 

II. Adatfeldolgozók, 

címzettek V. Kezelt adatok köre VI. Kezelt adatok forrása 

VII. Adatkezelés jogalapját megalapozó 

jogszabály VIII. Adatkezelés időtartama 

1. 

Ápolási települési 

támogatás 

megállapítására 

irányuló hatósági 

eljárás 

Az ápolt személy 

mindenkori 

háziorvosa.  

A kérelmező Érintettre vonatkozó személyes adatok:  

-- neve; 

-- születési neve; 

-- anyja neve; 

-- születési helye, ideje;       

-- lakóhelye; 

-- tartózkodási helye;      

-- Társadalombiztosítási Azonosító Jele; 

-- adóazonosító jele; 

--  állampolgársága; 

-- az ápolt személlyel való rokoni kapcsolatának megjelölése;  

-- telefonszám; 

-- fizetési számlaszám, és a számlát vezető pénzintézet neve; 

-- az idegenrendészeti státusza; 

-- a vele együtt élő közeli hozzátartozók száma, nevük; anyjuk neve, születési 

helyük, idejük, TAJ számuk, a 18. életévét betöltött személy esetén azon 

oktatási intézmény megnevezése, ahol tanul.  

--kérelmező és ápolt személy aláírása.  

  

Jogosultsági feltételekre vonatkozó személyes adatok:  

-- annak a ténye, hogy az ápolási támogatás megállapítását arra való 

tekintettel az ápolt személy18. életévét betöltött tartósan beteg.  

 

A kérelmező Érintett kereső tevékenységre vonatkozó személyes adatok: 

-- annak ténye, hogy nem folytat keresőtevékenységet;  

-- annak a ténye, hogy napi 4 órában keresőtevékenységet folytat (esetlegesen 

otthonában folytatja); 

-- annak a ténye, hogy rendszeres pénzellátásban részesül-e vagy sem (ha 

igen, ennek havi összege)  

-- annak a ténye nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem áll; 

-- annak a ténye, hogy az ápolási tevékenységet a lakóhelyén/tartózkodási 

helyén vagy az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén végzi; 

-- annak a ténye, hogy életvitelszerűen a lakóhelyén/tartózkodási helyén él; 

-- annak a ténye, hogy  az ápolt személlyel életjáradéki vagy eltartási 

szerződéskötésre sor került-e vagy sem. 

 

Az ápolásra szoruló Érintettre vonatkozó személyes adatok:  

-- neve; 

-- születési neve; 

-- anyja neve;   

-- születési helye, ideje;    

-- lakóhelye; 

-- tartózkodási helye; 

-- Társadalombiztosítási Azonosító Jele; 

-- annak a ténye, hogy nappali szociális intézményi ellátásban részesül; 

-- amennyiben az ápolt személy cselekvőképtelen vagy 

cselekvőképességében teljesen korlátozott, a törvényes képviselő neve, 

lakcíme; 

-- annak a ténye, hogy felsőoktatási intézmény hallgatója;  

 

A kérelmező, valamint házastársa/élettársa és a velük egy háztartásban élő 

gyermekeik havi jövedelme forintban, a jövedelem típusa, egyéb jövedelem 

megjelölése.  

 

Az ápolásra szoruló Érintett vonatkozásában kiállított háziorvosi igazolás 

teljes adattartalma, beleértve a háziorvos aláírását.  

 

A tárgykörben használatban lévő 

formanyomtatvány I.-II. részében 

megjelölt adatokat az Érintett maga 

adja meg. 

 

Az orvosi igazolás és szakvélemény 

kiállításához az adatok az Érintett 

mindenkori háziorvosa szolgáltatja.   

 

Adatellenőrzés lefolytatása végett az 

Érintett által megadott adatokat egyes 

közhiteles nyilvántartásból (pl.: 

Személyiadat-és lakcímnyilvántartás) 

származhatnak.  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 18. §., 41.§ (3) 

bekezdés és a 45.§. rendelkezései. 

  

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 63/2006. 

(III.27.) Korm. rend 1. §. rendelkezései. 

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a felnőtt korúakra 

vonatkozó szociális gondoskodásról szóló 

5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 2.§. b) 

pontja, 14.§. -16.§. rendelkezései. 

Az önkormányzati hivatalok egységes 

irattári tervének kiadásáról szóló 

78/2012. BM rendelet 1. melléklet C) 

fejezete szerint (C110): 5 évig őrizzük 

meg 
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Ssz. Ügykör 

II. Adatfeldolgozók, 

címzettek V. Kezelt adatok köre VI. Kezelt adatok forrása 

VII. Adatkezelés jogalapját megalapozó 

jogszabály VIII. Adatkezelés időtartama 

2. 

Gyógyszertámogatási 

támogatás 

megállapítására 

irányuló hatósági 

eljárás 

Az Érintett kérelmező 

mindenkori 

háziorvosa.  

A kérelmező Érintett személyes adatai: 

--neve; 

-- születési neve; 

-- anyja neve; 

-- születési helye, ideje; 

-- lakóhelye; 

-- tartózkodási helye; 

-- értesítési/utalási címe; 

-- TAJ száma; 

-- állampolgársága; 

-- telefonszáma; 

- aláírása; 

-- fizetési számlát vezető pénzintézet neve, számlaszám megjelölése; 

-- a kérelmező családi állapota: 

-- a kérelmező idegenrendészeti státusza; 

-- a kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli 

hozzátartozók száma; közeli hozzátartozó neve , anyja neve, születési helye, 

ideje, TAJ száma, családi kapcsolat megnevezése, nagykorú hozzátartozó 

esetében aláírás; 

-- annak a ténye, hogy életvitelszerűen a lakóhelyén vagy a tartózkodási 

helyén él; 

-- azon nyilatkozat, miszerint a családjában élő közeli hozzátartozóként 

feltüntetett személyek életvitelszerűen a kérelmező Érintettel megegyező 

lakcímen élnek; 

-- azon nyilatkozat, miszerint a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott 

települési támogatást a kérelmező Érintett jövedelmi helyzetére és magas 

gyógyszerköltségeire tekintettel kérelmezi;  

 

Jövedelmi adatok: 

-- a kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi 

jövedelme forintban; 

-- a jövedelem típusa; 

-- egyéb jövedelem megjelölése. 

 

A kérelmező Érintett háziorvosa által kitöltésre kerülő igazolás személyes 

adattartalma.  

 

A kérelemhez csatolandó egyéb dokumentumok személyes adattartalma.  

A tárgykörben használatban lévő 

formanyomtatvány I.- II. részénél 

megjelölt adatokat az Érintett maga 

közöli.  

 

Adatellenőrzés lefolytatása végett az 

Érintett által megadott adatokat egyes 

közhiteles nyilvántartásból vagy 

társhatóságoktól (Személyiadat-és 

lakcímnyilvántartás, 

ingatlannyilvántartás, Nemzeti Adó-és 

Vámhivatal, Kormányhivatal illetékes 

Munkanügyi Kirendeltségei, illetékes 

Gyámhivatal, az Érintettekkel 

kapcsolatban hozható oktatási 

intézmények, pénzintézetek) is 

származhatnak.  

 

Gyógyszerszükségletre vonatkozó 

adatok az ügyféltől kerülnek 

beszerzésre, illetve a helyi Patika a 

gyógyszer beárazásában nyújt 

tájékoztatást.  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 18.§., 45.§., 49.§., 

50.§. és a 50/A.§. rendelkezései. 

 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 1. §. 

rendelkezése. 

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a felnőtt korúakra 

vonatkozó szociális gondoskodásról szóló 

5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 2.§. ae) 

és c) pontjai, 17.§. rendelkezései. 

Az önkormányzati hivatalok egységes 

irattári tervének kiadásáról szóló 

78/2012. BM rendelet 1. melléklet C) 

fejezete szerint (C139): 5 évig  
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Ssz. Ügykör 

II. Adatfeldolgozók, 

címzettek V. Kezelt adatok köre VI. Kezelt adatok forrása 

VII. Adatkezelés jogalapját megalapozó 

jogszabály VIII. Adatkezelés időtartama 

3. 

Lakbér támogatás 

megállapítására 

irányuló hatósági 

eljárás  

Az Érintett 

munkáltatója (a 

támogatás munkáltató 

általi kiegészítése 

érdekében), így 

különösen: 

- EGOMIR 

- Szigetszentmiklósi 

Tankerületi 

Központ 

A kérelmező Érintett személyes adatai: 

--neve;  

-- születési neve; 

-- anyja neve; 

-- születés helye, ideje;  

-- lakóhely;  

-- tartózkodási helye; 

-- Társadalombiztosítási Azonosító Jele; 

-- állampolgársága; 

-- telefonszám; 

-- e-mail cím; 

-- idegenrendészeti státusza; 

-- a vele közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma; 

-- aláírása; 

Azon nyilatkozat ténye, hogy: 

-- a kérelmező Érintett által bérelt ingatlan nem önkormányzati és nem állami 

tulajdonban áll; 

-- életvitelszerűen a lakóhelyén vagy a tartózkodási helyén él; 

-- munkaviszonya határozott idejű (időpont megjelölése) vagy határozatlan 

idejű.   

 

Kérelmező Érintett háztartásában élők természetes személyek személyes 

adatai: 

-- közeli hozzátartozó neve, anyja neve, születési helye, ideje, TAJ száma, 

családi kapcsolat megnevezése; nagykorú személy esetén aláírás. 

 

Jövedelmi adatok 

-- a kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi 

jövedelme forintban; 

-- a jövedelem típusa; 

-- egyéb jövedelem megjelölése.  

 

Vagyonnyilatkozat: 

A kérelmező Érintett és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, 

lakbértámogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona 

tekintetében: 

-- lakástulajdon és lakótelek-tulajdon, üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon 

esetén pontos cím, alapterülete, tulajdoni hányad megjelölése, a megszerzés 

éve, becsült forgalmi érték, annak a ténye, hogy haszonélvezeti joggal terhelt-

e vagy sem.  

 

Valamennyi egyéb dokumentum adattartalma, melyet a kérelem 

benyújtásakor csatolni szükséges.   

A tárgykörben használatban lévő 

formanyomtatvány I.- II. részénél 

megjelölt adatokat az Érintett maga 

közöli.  

 

Adatellenőrzés lefolytatása végett az 

Érintett által megadott adatokat egyes 

közhiteles nyilvántartásból vagy 

társhatóságoktól (Személyiadat-és 

lakcímnyilvántartás, 

ingatlannyilvántartás, Nemzeti Adó-és 

Vámhivatal, Kormányhivatal illetékes 

Munkanügyi Kirendeltségei, illetékes 

Gyámhivatal, az Érintettekkel 

kapcsolatban hozható oktatási 

intézmények, pénzintézetek) is 

származhatnak.  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 18.§. és 45.§. 

rendelkezései. 

   

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 1. §. 

rendelkezései. 

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a felnőtt korúakra 

vonatkozó szociális gondoskodásról szóló 

5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 2. § l) 

pontja és a 19/A. §. rendelkezései. 

Az önkormányzati hivatalok egységes 

irattári tervének kiadásáról szóló 

78/2012. BM rendelet 1. melléklet C) 

fejezete szerint (C114): 5 év 
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Ssz. Ügykör 

II. Adatfeldolgozók, 

címzettek V. Kezelt adatok köre VI. Kezelt adatok forrása 

VII. Adatkezelés jogalapját megalapozó 

jogszabály VIII. Adatkezelés időtartama 

4. 

Lakhatási települési 

támogatás 

megállapítására 

irányuló hatósági 

eljárás  

Az Érintett 

mindenkori 

lakó/tartózkodási 

helyén közös 

képviselői feladatokat 

ellátó természetes 

személy és az ARIES 

Kft, mint szolgáltató, 

amennyiben a 

támogatás folyósítását 

Érintett a szolgáltató 

részére kérte. 

A kérelmező Érintett személyes adatai: 

--neve;  

-- születési neve; 

-- anyja neve; 

-- születés helye, ideje;  

-- lakóhely;  

-- tartózkodási helye; 

-- Társadalombiztosítási Azonosító Jele; 

-- állampolgársága; 

-- telefonszám; 

-- e-mail cím; 

-- idegenrendészeti státusza; 

-- a vele közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma; 

-- aláírása; 

-- annak a ténye, hogy életvitelszerűen a lakóhelyén vagy a tartózkodási 

helyén él.  

 

Kérelmező Érintett háztartásában élők természetes személyek személyes 

adatai: 

-- közeli hozzátartozó neve, anyja neve, születési helye, ideje, TAJ száma, 

családi kapcsolat megnevezése; nagykorú személy esetén aláírás. 

 

Jövedelmi adatok: 

-- a kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi 

jövedelme forintban; 

-- a jövedelem típusa; 

-- egyéb jövedelem megjelölése. 

 

 Lakásviszonyok: 

-- a támogatással érintett lakás nagysága; 

-- a lakásban tartózkodás jogcíme. 

 

A közös képviselő nyilatkozatában rögzített valamennyi személyes adat.  

 

Valamennyi, a kérelemhez csatolandó egyéb dokumentum – így különösen az 

Érintett által benyújtott vagyonnyilatkozat – személyes adattartalma.  

A tárgykörben használatban lévő 

formanyomtatvány I.-II. részében 

megjelölt adatokat az Érintett maga 

adja meg. 

 

 

Adatellenőrzés lefolytatása végett az 

Érintett által megadott adatokat egyes 

közhiteles nyilvántartásból vagy 

tárahatóságoktól (Személyiadat-és 

lakcímnyilvántartás, 

ingatlannyilvántartás, Nemzeti Adó-és 

Vámhivatal, Kormányhivatal illetékes 

Munkanügyi Kirendeltségei, illetékes 

Gyámhivatal, az Érintettekkel 

kapcsolatban hozható oktatási 

intézmények, pénzintézetek) is 

származhatnak.  

 

Közös képviselő nyilatkozata a 

természetben nyújtott lakhatási 

támogatás megállapításához -közös 

képviselő által megadott adatok  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 18.§. és 45.§. 

rendelkezései. 

 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1.§. 

rendelkezései. 

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a felnőtt korúakra 

vonatkozó szociális gondoskodásról szóló 

5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 2.§ e) 

pontja, 19.§. rendelkezései. 

Az önkormányzati hivatalok egységes 

irattári tervének kiadásáról szóló 

78/2012. BM rendelet 1. melléklet C) 

fejezete szerint (C136): 5 év 
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Ssz. Ügykör 

II. Adatfeldolgozók, 

címzettek V. Kezelt adatok köre VI. Kezelt adatok forrása 

VII. Adatkezelés jogalapját megalapozó 

jogszabály VIII. Adatkezelés időtartama 

5. 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezmény 

megállapítására és 

felülvizsgálatára 

irányuló hatósági 

eljárás  

Gyermekétkezéssel 

érintett mindenkori 

oktatási-nevelési 

intézmény.  

Biztos Kezdet 

Gyermekház, egyéb 

oktatási intézmény, 

mely nyilatkozatot 

tesz.   

A kérelmező Érintett személyes adatai: 

-- neve, születési neve;  

-- anyja neve; 

-- születés helye, ideje; 

-- lakóhelye/tartózkodási helye; 

-- Társadalombiztosítási Azonosító Jele; 

-- állampolgársága; 

-- menekültügyi státusza; 

-- telefonszám; 

-- e-mail cím; 

-- a kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban 

élő közeli hozzátartozók száma; 

--aláírása. 

 

A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmező Érintettel közös 

háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából 

figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai:   

Házastársa, élettársa/Egyéb rokon/Gyermekek neve, születési neve, születési 

helye, ideje, anyja neve, állampolgársága, Társadalombiztosítási Azonosító 

Jele. 

Szülő/Szülő házastársa/élettársa/Kérelmező testvérei: neve, születési neve, 

születési helye, ideje, anyja neve, állampolgársága, Társadalombiztosítási 

Azonosító Jele.    

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság első 

alkalommal történő megállapítása esetén az intézményi 

gyermekétkeztetés biztosítása céljából az alábbi gyermek(ek) 

vonatkozásában kérelmezi a kérelmező Érintett:  

-- gyermek neve; 

-- a gyermekétkeztetést biztosító intézmény teljes neve, pontos címe.  

 

Jövedelmi adatok: 

(A kérelmező jövedelme/A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs 

(élettárs) jövedelme/ A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon 

jövedelme)  

-- a jövedelmek típusai;  

-- egyéb jövedelem megnevezése; 

-- a család összes nettó jövedelme, vagy azt csökkentő tényezők megjelölése; 

-- egy főre eső jövedelem összege. 

 

Vagyoni adatok: 

1.Ingatlanok 

Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon; üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon; 

egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon; 

termőföldtulajdon címe, alapterülete, tulajdoni hányad, a szerzés ideje, 

becsült forgalmi érték 

2. Egyéb vagyontárgyak megjelölése (Gépjárművek esetén típus, rendszám, 

szerzés ideje, gyártási év, becsült forgalmi érték) 

3. Összes vagyontárgy megjelölése.  

 

Az iskolai végzettségről szóló nyilatkozat adattartalma.  

 

A kérelemmel érintett gyermek bölcsődéjére, gyermekek esélynövelő 

szolgáltatását nyújtó szolgáltatóra, intézményre, nevelési, oktatási, szakképző 

intézményre, felsőoktatási intézményre vonatkozó adatok.  

 

Valamennyi a kérelemhez csatolandó egyéb dokumentum személyes 

adattartalma.  

A tárgykörben használatban lévő 

formanyomtatvány I.-II. -III. részében 

megjelölt adatokat az Érintett maga 

adja meg. 

Közhiteles nyilvántartásból 

származhatnak adatok, továbbá az 

illetékes oktatási intézményektől, 

illetékes gyámhivataltól, egyéb 

szolgáltatást nyújtó szervezetektől.  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§. 

(1) bekezdés és a 19.§. (3) bekezdés 

rendelkezései. 

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a felnőtt korúakra 

vonatkozó szociális gondoskodásról szóló 

5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 13/A.§. 

rendelkezései. 

 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet. 1.§. 

rendelkezései. 

  

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló 12/2015 (IV.30.) 

önkormányzati rendeletének rendelkezései. 

Az önkormányzati hivatalok egységes 

irattári tervének kiadásáról szóló 

78/2012. BM rendelet 1. melléklet J) 

fejezet szerint (J103): 2 év 
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Ssz. Ügykör 

II. Adatfeldolgozók, 

címzettek V. Kezelt adatok köre VI. Kezelt adatok forrása 

VII. Adatkezelés jogalapját megalapozó 

jogszabály VIII. Adatkezelés időtartama 

6. 

Rendkívüli települési 

támogatás 

megállapítására 

irányuló hatósági 

eljárás  

További 

adatfeldolgozó 

közreműködése nem 

merült fel.  

A kérelmező Érintett személyes adatai: 

--neve; 

-- születési neve; 

-- anyja neve; 

-- születési helye, ideje; 

-- lakóhelye; 

-- tartózkodási helye; 

-- értesítési/utalási címe; 

-- TAJ száma; 

-- állampolgársága; 

-- telefonszáma; 

-- aláírása; 

-- fizetési számlát vezető pénzintézet neve, számlaszám megjelölése; 

-- a kérelmező családi állapota; 

-- a kérelmező idegenrendészeti státusza; 

-- annak a ténye, hogy életvitelszerűen lakóhelyén/tartózkodási helyén él. 

 

A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó 

adatok: 

-- neve; 

-- születési neve; 

-- anyja neve; 

-- születési helye, ideje; 

-- lakóhely, tartózkodási hely; 

-- TAJ száma; 

-- aláírása; 

-- a kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen.  

 

A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermekekre vonatkozó adatok: 

-- neve; 

-- anyja neve; 

-- születési helye, ideje; 

-- TAJ száma; 

-- 18. életévét betöltött személy esetén azon oktatási intézmény megnevezése, 

ahol tanul. 

 

Jövedelmi adatok: 

-- a kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi 

jövedelme forintban; 

-- a jövedelem típusa; 

-- egyéb jövedelem megjelölése. 

 

A kérelem szabadszöveges indokolási részében megjelenő valamennyi 

személyes adat.  

 

A kérelemhez kötelezően csatolandó egyéb dokumentum személyes 

adattartalma.  

A tárgykörben használatban lévő 

formanyomtatvány I.- II. részénél 

megjelölt adatokat az Érintett maga 

közöli. Adatellenőrzés lefolytatása 

végett az Érintett által megadott 

adatokat egyes közhiteles 

nyilvántartásból vagy társhatóságoktól 

(Személyiadat-és lakcímnyilvántartás, 

Nemzeti Adó-és Vámhivatal, 

Kormányhivatal illetékes Munkanügyi 

Kirendeltségei, illetékes Gyámhivatal, 

az Érintettekkel kapcsolatban hozható 

oktatási intézmények, pénzintézetek) 

is származhatnak.  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 18.§. és 45.§. 

rendelkezései.A pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának 

részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) 

Korm. rendelet. 1.§. 

rendelkezései.Szigetszentmiklós Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a felnőtt 

korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról 

szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 

2.§. a) pontja, 9.§. – 13.§., valamint a 37.§. 

rendelkezései. 

Az önkormányzati hivatalok egységes 

irattári tervének kiadásáról szóló 

78/2012. BM rendelet 1. melléklet C) 

fejezete szerint (C140): 2 év 
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Ssz. Ügykör 

II. Adatfeldolgozók, 

címzettek V. Kezelt adatok köre VI. Kezelt adatok forrása 

VII. Adatkezelés jogalapját megalapozó 

jogszabály VIII. Adatkezelés időtartama 

7. 

Hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási 

települési támogatás 

megállapítására 

irányuló hatósági 

eljárás 

További 

adatfeldolgozó 

közreműködése nem 

merült fel.  

A kérelmező Érintett személyes adatai: 

-- neve, születési neve;  

-- anyja neve; 

-- születés helye, ideje; 

-- lakóhelye/tartózkodási helye; 

-- Társadalombiztosítási Azonosító Jele; 

-- állampolgársága; 

-- menekültügyi státusza; 

-- telefonszám; 

-- e-mail cím; 

-- aláírása;  

-- annak a ténye, hogy lakóhelyén, tartózkodási helyén életvitelszerűen lakik.  

-- a kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban 

élő közeli hozzátartozók, gyermekek száma; 

 

A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó 

adatok: 

-- neve; 

-- születési neve; 

-- születési helye, ideje; 

-- anyja neve; 

-- állampolgársága; 

-- Társadalombiztosítási Azonosító Jele. 

 

A kérelmezővel azonos lakcímen élő hozzátartozókra vonatkozó adatok: 

-- neve, születési neve; 

-- születési helye, ideje; 

-- anyja neve; 

-- 18. életévét betöltött személy esetén azon oktatási intézmény megnevezése, 

ahol tanul; 

-- a megjegyzés rovatban feltüntetett egyéb adatkör.  

 

Jövedelmi adatok: 

-- a kérelmező jövedelme; 

-- a kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme; 

-- a kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme); 

-- a jövedelmek típusai;  

-- egyéb jövedelem megnevezése; 

-- a család összes nettó jövedelme; 

 

A támogatás igénybevételének szabadszöveges indokoló részében megjelenő 

személyes adatok.  

 

Valamennyi a kérelemhez csatolandó egyéb dokumentum – így különösen az 

Érintett által benyújtott vagyonnyilatkozat – személyes adattartalma. 

A tárgykörben használatban lévő 

formanyomtatvány I.- II. részénél 

megjelölt adatokat az Érintett maga 

közöli.  

 

Adatellenőrzés lefolytatása végett az 

Érintett által megadott adatokat egyes 

közhiteles nyilvántartásból vagy 

társhatóságoktól (Személyiadat-és 

lakcímnyilvántartás, Nemzeti Adó-és 

Vámhivatal, Kormányhivatal illetékes 

Munkanügyi Kirendeltségei, illetékes 

Gyámhivatal, az Érintettekkel 

kapcsolatban hozható oktatási 

intézmények, pénzintézetek) is 

származhatnak.  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 18.§. és 45.§. 

rendelkezései. 

   

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 1.§. 

rendelkezései.  

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a település tisztaságáról 

és hulladékgazdálkodás szabályairól szóló 

7/2020 (III.17.) önkormányzati rendelete 8.§. 

rendelkezései. 

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a felnőtt korúakra 

vonatkozó szociális gondoskodásról szóló 

5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 2.§. g) 

pontja.  

Az önkormányzati hivatalok egységes 

irattári tervének kiadásáról szóló 

78/2012. BM rendelet 1. melléklet C) 

fejezete szerint (C110): 5 év 
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Ssz. Ügykör 

II. Adatfeldolgozók, 

címzettek V. Kezelt adatok köre VI. Kezelt adatok forrása 

VII. Adatkezelés jogalapját megalapozó 

jogszabály VIII. Adatkezelés időtartama 

8.  

Bölcsődei és óvodai 

gondozási díj 

megállapítására 

irányuló hatósági 

eljárás 

Intézményi 

nyilatkozattétellel, 

valamint a támogatás 

díjának utalásával 

összefüggésben a 

gondozási díjjal 

érintett gyermeket 

gondozó intézmény 

vagy egyéni 

vállalkozó által 

üzemeltetett 

intézmény 

képviseletében eljáró 

természetes személy, 

mind adatfeldolgozó 

jár el.  

A kérelmező Érintett személyes adatai: 

-- teljes neve (leánykori neve is); 

-- anyja neve; 

-- születési helye, ideje; 

-- állandó lakóhelyének és tartózkodási helyének címe; 

-- életvitelszerű lakóhely címe; 

-- közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma; 

-- jövedelmi adatok (típusa, összege); 

-- a kérelem szabadszöveges indokolásában megjelenő valamennyi személyes 

adat;  

-- aláírása. 

 

A kérelemmel érintett gyermekének személyes adatai: 

-- teljes neve; 

-- születési helye, ideje; 

-- anyja neve. 

 

A kérelmező Érintettel közös háztartásban élő közeli hozzátartozó 

természetes személyek adatai: 

-- házastárs, élettárs, egyéb ellátott rokon, gyermekek teljes neve; születési 

helye, ideje; anyja neve, jövedelmi adatok (típusa, összege). 

 

A kérelemmel érintett gyermek gondozását ellátó intézmény vagy 

magánszemély által működtetett intézmény természetes személy 

képviselőjének nyilatkozata, aláírása.  

 

A kérelem mellékleteként csatolandó dokumentum valamennyi 

személyes adattartalma, így: 

-- a gyermek és a gondviselők lakcímkártyájának másolata; 

-- a bölcsőde vezetőjének elutasító határozata, vagy óvoda fenntartójának az 

óvodai felvételre irányuló felülbírálati kérelem elutasításáról szóló 

határozatának másolata; 

-- a beadást megelőző hónap nettó jövedelemről szóló igazolások;  

-- határozat, ítélet (gyermekelhelyezés, tartásdíj, stb.); 

-- családi pótlék, GYES, GYED, GYÁS stb. a beadást megelőző hónap 

folyósításáról szóló postai kifizető szelvény, vagy folyószámla kivonat  

-- vállalkozó esetén az előző évi NAV igazolása;  

-- a beadást megelőző hónap rezsi számlákról szóló igazolás (víz, villany, 

fűtés, közös költség, szemétszállítási díj, lakáscélú pénzintézeti kölcsönről 

hitelszerződést); 

-- jövedelmet igazoló dokumentumok:  

a) munkabérről vagy a munkáltató által fizetett táppénzről, a munkáltató 

által kiállított jövedelemigazolás, vagy munkabér jegyzék; 

b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját 

közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről Adó-és 

Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal igazolása és a tárgyévben elért 

jövedelemről nyilatkozat; 

c) munkanélküli ellátás esetén a Munkaügyi Központ megállapító 

határozata, és az utolsó havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy 

bankszámlakivonat; 

d) a gyermekgondozási támogatások gyermekgondozási segély, 

gyermekgondozási díj, gyermeknevelési támogatás esetében az utolsó 

havi szelvény vagy bankszámlakivonat; 

e) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a 

havi igazolószelvény, bankszámlakivonat; 

f) a családi pótlék és gyermektartásdíj esetén az utolsó havi postai 

feladóvevény vagy bankszámlakivonat;  

A tárgykörben használatban lévő 

formanyomtatványban megjelölt 

adatokat az Érintett maga közöli.  

 

Intézményi nyilatkozattétellel érintett 

adatok forrása a gondozási díjjal 

érintett gyermeket gondozó intézmény 

vagy egyéni vállalkozó által 

üzemeltetett intézmény képviseletében 

eljáró természetes személy.   

 

A kérelemhez kötelezően csatolt 

dokumentumok adattartalmának 

forrása, valamint azok vonatkozásában 

lefolytatott adatellenőrzés egyes 

közhiteles nyilvántartásból vagy 

társhatóságoktól (Személyiadat-és 

lakcímnyilvántartás, Nemzeti Adó-és 

Vámhivatal, Kormányhivatal illetékes 

Munkanügyi Kirendeltségei, illetékes 

Gyámhivatal, az Érintettekkel 

kapcsolatban hozható oktatási-

nevelési intézmények, pénzintézetek, 

közüzemi szolgáltatók, jövedelmi 

adatok tekintetében az Érintett vagy 

hozzátartozójának meghatározott 

munkáltatója) is származhatnak. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (7) 

bekezdésének, valamint a 18.§ rendelkezései. 

 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet. 1.§. 

 

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 

12/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 3.§ a, 

pontja; 14. § - és 20. §-ának valamint 1. 

melléklet rendelkezései. 

Az önkormányzati hivatalok egységes 

irattári tervének kiadásáról szóló 

78/2012. BM rendelet 1. melléklet A) 

fejezete szerint (A208): 5 év  
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g) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal 

határozata; 

h) az ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által 

kiállított igazolás; 

i) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem 

benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt 

szerzett egyhavi átlagáról szóló nyilatkozat;  

j) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában 

életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel 

nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat és a Munkaügyi Központ 

igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül; 

k) az egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége 

mellett tett nyilatkozata igazolja. 

 

9. 
Szünidei 

gyermekétkeztetés 

A szünidei 

gyermekétkeztetéssel 

összefüggő technikai 

feladatokat az 

Egészségügyi és 

Oktatási 

Intézményeket 

Működtető Iroda (és 

annak főzőkonyhái), 

mint adatfeldolgozó 

látja el.  

 

Amennyiben a 

támogatási formát 3 

egymást követő napon 

keresztül nem veszik 

igénybe, és az 

akadályoztatás tényét 

előzetesen nem jelzi az 

igénybe vevő 

törvényes képviselője 

vagy 

meghatalmazottja az 

Adatkezelő felé, úgy 

az jelzéssel él 

Szigetszentmiklós 

Család- és 

Gyermekjóléti 

Központ felé, így ezen 

szervezet 

adattovábbítással 

érintett a támogatással 

összefüggő egyes 

személyes adatok 

tekintetében.  

A 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 7. melléklete szerinti 

formanyomtatványon szerepeltetett valamennyi személyes adat. 

 

Az étel átvételének feltétele az igény bevevő gyermek törvényes 

képviselőjének, vagy meghatalmazottjának személyi igazolványának és 

lakcímkártyájának, valamint a támogatásra jogosultságának igénybevételét 

igazoló hatósági határozat bemutatása (ezen dokumentumok esetében az 

adatfeldolgozó csak szemrevételezés útján kezeli az okmányokon, 

határozaton szereplő személyes adatokat, annak rögzítésére, vagy további 

kezelésére más formában nem kerül sor). 

A tárgykörben használatban lévő 

formanyomtatványban megjelölt 

adatokat az Érintett maga közöli. 

 

Adatellenőrzés lefolytatása végett az 

Érintett által megadott adatokat egyes 

közhiteles nyilvántartásból vagy 

társhatóságoktól (Személyiadat-és 

lakcímnyilvántartás, illetékes 

Gyámhivatal, illetékes Munkaügyi 

Hivatal, oktatási intézmények, egyéb 

jövedelemi viszonyokkal érintett 

szerv, hatóság) is származhatnak, vagy 

az Adatkezelő által lefolytatott 

környezettanulmány során 

rendelkezésére bocsátott adatkörök is 

irányadóak lehetnek.  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § 

(1) bekezdés a) pontja, 21. § (1) bekezdés g) 

pontja, valamint a (2) bekezdés, 21/C. §. 

rendelkezései.   

 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 

térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 

bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 13. §, 13/A. §, 13/B. § rendelkezései, 

valamint 7. melléklete.  

 

 

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 

12/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 3.§ c, 

pontja; 25/A. § és 25/B. §, valamint 1. melléklet 

rendelkezései. 

 

Az önkormányzati hivatalok egységes 

irattári tervének kiadásáról szóló 

78/2012. BM rendelet 1. melléklet C) 

fejezete szerint (C142): 10 év 
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Ssz. Ügykör 
II. Adatfeldolgozók, 

címzettek 
V. Kezelt adatok köre VI. Kezelt adatok forrása 

VII. Adatkezelés jogalapját megalapozó 

jogszabály 
VIII. Adatkezelés időtartama 

10. 

Közműfejlesztési 

támogatás 

megállapítására 

irányuló hatósági 

eljárás 

További 

adatfeldolgozó 

közreműködése nem 

merült fel. 

A kérelmező Érintett személyes adatai: 

-- teljes neve (születési neve is); 

-- anyja neve; 

-- születési helye, ideje; 

-- állandó lakóhelyének és tartózkodási helyének címe; 

-- annak a ténye, hogy lakóhelyén vagy tartózkodósai helyén életvitelszerűen 

tartózkodik; 

-- értesítési/utalási címe; 

-- TAJ száma; 

-- állampolgársága; 

-- telefonszáma; 

-- fizetési számlát vezető pénzintézet neve, számlaszám; 

-- családi állapota; 

-- idegenrendészeti státusza; 

-- közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma; 

-- jövedelmi adatok (típusa, összege); 

-- a kérelem szabadszöveges indokolásában megjelenő valamennyi személyes 

adat;  

-- aláírása. 

 

A kérelmező Érintettel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára, 

mint természetes személy személyes adatai: 

-- teljes neve (születési neve is); 

-- születési helye, ideje; 

-- anyja neve; 

-- állandó lakóhelyének és tartózkodási helyének címe; 

-- TAJ száma; 

-- jövedelmi adatok (típusa, összege); 

-- aláírása. 

 

A kérelmező Érintettel közös háztartásban élő közeli hozzátartozó 

természetes személyek adatai: 

-- teljes neve (születési neve is); 

-- születési helye, ideje; 

-- anyja neve; 

-- TAJ száma; 

-- 18. életévét betöltött személy esetén azon oktatási intézmény megnevezése, 

ahol tanul; 

-- megjegyzés rovat szabadszöveges részében megjelenő egyéb személyes 

adat; 

-- jövedelmi adatok (típusa, összege). 

 

A kérelem mellékleteként csatolandó dokumentum valamennyi 

személyes adattartalma, így: 

-- Kérelmező Érintett személyi igazolványának, lakcímkártyának másolat 

-- A közműfejlesztési támogatással érintett ingatlan tulajdoni lap másolata 

vagy a hrsz-t tartalmazó használatba vételi engedély. 

-- A kérelmező Érintettel egy családban élők jövedelem típusának megfelelő 

irat vagy annak másolata:  

o kereső családtagok esetén munkáltató által kiállított, a 

kérelem benyújtását megelőző hónap nettó kereseti igazolás 

vagy munkabér jegyzék, 

o vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának 

hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett 

jövedelemről NAV igazolás, és a tárgyévben elért 

jövedelemről nyilatkozat, 

A tárgykörben használatban lévő 

formanyomtatványban megjelölt 

adatokat az Érintett maga, illetve 

annak házastársa/élettársa közöli, adja 

meg. 

 

A kérelemhez kötelezően csatolt 

dokumentumok adattartalmának 

forrása, valamint azok vonatkozásában 

lefolytatott adatellenőrzés egyes 

közhiteles nyilvántartásból vagy 

társhatóságoktól (Személyiadat-és 

lakcímnyilvántartás, 

ingatlannyilvántartás,  Nemzeti Adó-

és Vámhivatal, Kormányhivatal 

illetékes Munkanügyi Kirendeltségei, 

illetékes Gyámhivatal, az Érintettekkel 

kapcsolatban hozható oktatási-

nevelési intézmények, pénzintézetek, 

közüzemi szolgáltatók, jövedelmi 

adatok tekintetében az Érintett vagy 

hozzátartozójának meghatározott 

munkáltatója) is származhatnak. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (7) 

bekezdésének, valamint a 18.§ rendelkezései. 

 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet. 1.§. 

 

 

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének a felnőtt korúakra 

vonatkozó szociális gondoskodásról szóló 

5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 2.§. h) 

pontja; a 3.§ (2) bekezdés c) pontja; valamint a 

34.§, 35.§ és a 37.§ (2) bekezdés rendelkezései. 

 

Az önkormányzati hivatalok egységes 

irattári tervének kiadásáról szóló 

78/2012. BM rendelet 1. melléklet C) 

fejezete szerint (C111): 2 év 
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o munkanélküli ellátás esetén a Munkaügyi Kirendeltség 

megállapító határozat és az utolsó havi ellátás összegét 

igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat, 

o gyermekgondozási támogatások, családi pótlék esetén az 

utolsó havi szelvény vagy bankszámlakivonat, 

o nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás 

esetén a kérelem benyújtását megelőző havi 

igazolószelvény vagy bankszámlakivonat és a 

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által megküldött éves 

igazolás. 

o házasság felbontása, gyermekelhelyezés, illetve a 

gyermektartásdíj esetén a megállapító bírósági végzés, 

gyermektartásról a szülők egyezsége esetén a Gyámhivatal 

igazolása, 

o egyéb jövedelem esetén a kérelmező büntetőjogi 

felelőssége tárgyában tett nyilatkozat. 

 

-- A kérelmező Érintettel egy családban élő 18 évesnél idősebb gyermek 

tanulói jogviszony igazolása.  

-- Munkanélküli ellátás hiányában a Munkaügyi Kirendeltséggel való 

együttműködés igazolása.  

-- Vagyonnyilatkozat. 

-- Közüzemi szolgáltatóval kötött szerződés, vagy közműbefizetést igazoló 

irat, vagy kivitelezői, tervezői szerződés, vagy Érintett nevére szóló, 

anyagköltséget tartalmazó igazolások, vagy Fővárosi Vízművek beruházás 

átadását igazoló irata. 

11. 

Lakáshoz jutók helyi 

támogatásának 

megállapítására 

irányuló hatósági 

eljárás  

További 

adatfeldolgozó 

közreműködése nem 

merült fel. 

A kérelmező Érintett személyes adatai: 

-- teljes neve (születési neve is); 

-- anyja neve; 

- -születési helye, ideje; 

-- állandó lakóhelyének és tartózkodási helyének címe; 

-- annak a ténye, hogy lakóhelyén vagy tartózkodósai helyén életvitelszerűen 

tartózkodik; 

-- értesítési/utalási címe; 

-- TAJ száma; 

-- állampolgársága; 

-- telefonszáma; 

-- fizetési számlát vezető pénzintézet neve, számlaszám; 

-- családi állapota; 

-- idegenrendészeti státusza; 

-- az Érintettel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen; 

-- jövedelmi adatok (típusa, összege); 

-- a kérelem szabadszöveges indokolásában megjelenő valamennyi személyes 

adat;  

-- Annak a ténye, hogy a támogatást mely hrsz. szám alatti ingatlan 

vonatkozásában és milyen jogcímen kívánja igénybevenni a kérelemben 

megjelölt lehetőségek közül.   

-- A kérelemmel érintett ingatlan értéke forintban meghatározva, saját tőke 

összege forintban meghatározva, banki hitel összege forintban meghatározva, 

igényelt támogatás összege forintban meghatározva. 

nyilatkozat arról, hogy a támogatás feltételeinek megfelel az Érintett (így 

azon magyar állampolgárságú természetes személy, aki  

házasság esetén, a házastársak egyike legalább 3 éve állandó bejelentett 

szigetszentmiklósi lakóhellyel rendelkezik; 

élettársi kapcsolat esetén, ha a 25. életévüket mindketten betöltötték, és 

legalább 3 éve azonos szigetszentmiklósi bejelentett lakóhellyel 

rendelkeznek;  

egyedülálló nagykorú személy esetén, aki legalább 15 éve 

Szigetszentmiklóson állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik.) 

-- aláírása. 

A tárgykörben használatban lévő 

formanyomtatványban megjelölt 

adatokat az Érintett maga, illetve 

annak házastársa/élettársa közöli, adja 

meg. 

 

A kérelemhez kötelezően csatolt 

dokumentumok adattartalmának 

forrása, valamint azok vonatkozásában 

lefolytatott adatellenőrzés egyes 

közhiteles nyilvántartásból vagy 

társhatóságoktól (Személyiadat-és 

lakcímnyilvántartás, 

ingatlannyilvántartás,  Nemzeti Adó-

és Vámhivatal, Kormányhivatal 

illetékes Munkanügyi Kirendeltségei, 

illetékes építésügyi hatóságok, az 

Érintettekkel kapcsolatban hozható 

oktatási intézmények, pénzintézetek, 

jövedelmi adatok tekintetében az 

Érintett vagy hozzátartozójának 

meghatározott munkáltatója) is 

származhatnak. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (7) 

bekezdésének, valamint a 18.§ rendelkezései. 

 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet. 1.§ és 1. 

melléklete.  

 

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a lakáshoz jutók helyi 

támogatásáról szóló 17/2017. (III. 30.) 

önkormányzati rendeletének rendelkezései.  

 

 

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a felnőtt korúakra 

vonatkozó szociális gondoskodásról szóló 

5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 2.§. o) 

pontja; a 3.§ (2) bekezdés f) pontja; valamint a 

36/A -tól 36/C §. rendelkezései 

 

Az önkormányzati hivatalok egységes 

irattári tervének kiadásáról szóló 

78/2012. BM rendelet 1. melléklet I) 

fejezete szerint (I109): 15 év  
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A kérelmező Érintettel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára, 

mint természetes személy személyes adatai: 

-- teljes neve (születési neve is); 

-- születési helye, ideje; 

-- anyja neve; 

-- állandó lakóhelyének és tartózkodási helyének címe; 

-- TAJ száma; 

-- jövedelmi adatok (típusa, összege); 

-- aláírása. 

 

A kérelmező Érintettel közös háztartásban élő közeli hozzátartozó 

természetes személyek adatai: 

-- teljes neve (születési neve is); 

-- születési helye, ideje; 

-- anyja neve; 

-- TAJ száma; 

-- 18. életévét betöltött személy esetén azon oktatási intézmény megnevezése, 

ahol tanul; 

-- megjegyzés rovat szabadszöveges részében megjelenő egyéb személyes 

adat; 

-- jövedelmi adatok (típusa, összege). 

 

A kérelem mellékleteként csatolandó dokumentum valamennyi 

személyes adattartalma, így: 

-- a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelemigazolásai 

valamennyi családtag és együtt költözők vonatkozásában, 

-- meglévő pénzintézeti, valamint munkáltatói hitelre vonatkozó igazolás,  

-- nappali közép és felsőfokú oktatásban tanulók esetén iskolalátogatási 

igazolás, 

-- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 

63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti 

vagyonnyilatkozat,  

-- nyilatkozat és egyéb igazoló dokumentum a 4.§-ban foglalt kizáró okok 

vonatkozásában, 

-- építés esetén jogerős és érvényes, 2 éven belüli építési vagy bővítési 

engedély, vagy az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésének 

bejelentése, vagy a kérelem benyújtásakor a kérelem tárgyát képező 

hátralékos munkákra vagy bővítésre vonatkozó költségvetés, 

-- vásárlás esetén adás-vételi vagy előszerződés másolata, 

-- a kérelmező Érintett és házastársa/élettársa személyi igazolványának, 

lakcímkártyának, TAJ kártyájának, adókártyájának másolata, 18 év feletti 

családtagok erkölcsi bizonyítványa. 

 

12. 

Rezsi támogatás 

megállapítására 

irányuló hatósági 

eljárás 

További 

adatfeldolgozó 

közreműködése nem 

merült fel. 

A kérelmező Érintett személyes adatai: 

-- teljes neve (születési neve is); 

-- anyja neve; 

-- születési helye, ideje; 

-- állandó lakóhelyének és tartózkodási helyének címe; 

-- annak a ténye, hogy lakóhelyén vagy tartózkodósai helyén életvitelszerűen 

tartózkodik; 

-- értesítési/utalási címe; 

-- TAJ száma; 

-- állampolgársága; 

-- telefonszáma; 

-- fizetési számlát vezető pénzintézet neve, számlaszám; 

-- családi állapota; 

-- idegenrendészeti státusza; 

A tárgykörben használatban lévő 

formanyomtatványban megjelölt 

adatokat az Érintett maga, illetve 

annak házastársa/élettársa közöli, adja 

meg. 

 

A kérelemhez kötelezően csatolt 

dokumentumok adattartalmának 

forrása, valamint azok vonatkozásában 

lefolytatott adatellenőrzés egyes 

közhiteles nyilvántartásból vagy 

társhatóságoktól (Személyiadat-és 

lakcímnyilvántartás, 

ingatlannyilvántartás,  Nemzeti Adó-

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (7) 

bekezdésének, valamint a 18.§ rendelkezései. 

 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet. 1.§. 

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a felnőtt korúakra 

vonatkozó szociális gondoskodásról szóló 

5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 2.§. p) 

Az önkormányzati hivatalok egységes 

irattári tervének kiadásáról szóló 

78/2012. BM rendelet 1. melléklet C) 

fejezete szerint (C136): 5 év 
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-- az Érintettel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen; 

-- a kérelem szabadszöveges indokoló részében megjelenő személyes adat; 

-- vagyonnyilatkozattal érintett személyes adatok; 

-- aláírása. 

 

A kérelmező Érintettel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára, 

mint természetes személy személyes adatai: 

-- teljes neve (születési neve is); 

-- születési helye, ideje; 

-- anyja neve; 

-- állandó lakóhelyének és tartózkodási helyének címe; 

-- TAJ száma; 

-- jövedelmi adatok (típusa, összege); 

-- vagyonnyilatkozattal érintett személyes adatok; 

-- aláírása. 

 

A kérelemmel Érintettel azonos háztartásban élő gyermekek személyes 

adatai: 

-- teljes neve (születési neve is); 

-- születési helye, ideje; 

-- anyja neve; 

-- TAJ száma; 

-- 18. életévét betöltött személy esetén azon oktatási intézmény megnevezése, 

ahol tanul; 

-- megjegyzés rovat szabadszöveges részében megjelenő egyéb személyes 

adat; 

-- jövedelmi adatok (típusa, összege); 

-- vagyonnyilatkozattal érintett személyes adatok. 

 

A kérelem mellékleteként csatolandó dokumentum valamennyi 

személyes adattartalma, így: 

-- Kérelmező személyi igazolványának, lakcímkártyának másolata. 

-- A kérelmező Érintettel egy családban élők jövedelem típusának megfelelő 

irat vagy annak másolata, így: 

o kereső családtagok esetén munkáltató által kiállított, a 

kérelem benyújtását megelőző hónap nettó kereseti igazolás 

vagy munkabér jegyzék,  

o vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának 

hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett 

jövedelemről NAV igazolás, és a tárgyévben elért 

jövedelemről nyilatkozat,  

o munkanélküli ellátás esetén a Munkaügyi Kirendeltség 

megállapító határozat és az utolsó havi ellátás összegét 

igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat,  

o gyermekgondozási támogatások, családi pótlék esetén az 

utolsó havi szelvény vagy bankszámlakivonat, 

o nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás 

esetén a kérelem benyújtását megelőző havi 

igazolószelvény vagy bankszámlakivonat és a 

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által megküldött éves 

igazolás.  

o házasság felbontása, gyermekelhelyezés, illetve a 

gyermektartásdíj esetén a megállapító bírósági végzés, 

gyermektartásról a szülők egyezsége esetén a Gyámhivatal 

igazolása,  

o egyéb jövedelem esetén a kérelmező büntetőjogi 

felelőssége mellett tett nyilatkozat,  

o kérelmező Érintett által életvitelszerűen lakott ingatlan 

címére és a kérelmező, vagy házastársa/élettársa nevére 

és Vámhivatal, Kormányhivatal 

illetékes Munkanügyi Kirendeltségei, 

az Érintettekkel kapcsolatban hozható 

oktatási intézmények, pénzintézetek, 

jövedelmi adatok tekintetében az 

Érintett vagy hozzátartozójának 

meghatározott munkáltatója) is 

származhatnak. 

pontja; a 3.§ (2) bekezdés l) pontja; valamint a 

13/D. § és a 37. § (11) bekezdés rendelkezései. 
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szóló a kérelem benyújtását megelőző, vagy azzal 

megegyező havi közüzemi szolgáltató (amely lehet: 

villanyáram, gázfogyasztás, távhő-szolgáltatás, közös 

költség) számlája.  

-- A kérelmezővel egy családban élő 18 évesnél idősebb gyermek tanulói 

jogviszony igazolása.  

-- Munkanélküli ellátás hiányában a Munkaügyi Kirendeltséggel való 

együttműködés igazolása. 

13.  

Közműfejlesztési és 

utólagos víziközmű 

csatlakozási 

hozzájáruláshoz 

igényelhető 

támogatás 

megállapítására 

irányuló hatósági 

eljárás 

További 

adatfeldolgozó 

közreműködése nem 

merül fel. 

A kérelmező Érintett személyes adatai: 

-- teljes neve (születési neve is); 

-- anyja neve; 

-- születési helye, ideje; 

-- állandó lakóhelyének és tartózkodási helyének címe; 

-- annak a ténye, hogy lakóhelyén vagy tartózkodósai helyén életvitelszerűen 

tartózkodik; 

-- értesítési/utalási címe; 

-- TAJ száma; 

-- állampolgársága; 

-- telefonszáma; 

-- fizetési számlát vezető pénzintézet neve, számlaszám; 

-- családi állapota; 

-- idegenrendészeti státusza; 

-- az Érintettel azonos lakcímen élő, közeli hozzátartozók száma összesen; 

-- jövedelmi adatok (típusa, összeg);  

-- a kérelem szabadszöveges indokoló részében megjelenő személyes adat; 

-- aláírása. 

 

A kérelmező Érintettel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára, 

mint természetes személy személyes adatai: 

-- teljes neve (születési neve is); 

-- születési helye, ideje; 

-- anyja neve; 

-- állandó lakóhelyének és tartózkodási helyének címe; 

-- TAJ száma; 

-- aláírása. 

 

A kérelmező Érintettel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozókra 

vonatkozó személyes adatok: 

-- teljes neve (születési neve is); 

-- születési helye, ideje; 

-- anyja neve; 

-- TAJ száma;  

-- 18. életévét betöltött személy esetén azon oktatási intézmény megnevezése, 

ahol tanul; 

-- megjegyzés rovat szabadszöveges részében megjelenő egyéb személyes 

adat; 

-- jövedelmi adatok (típusa, összege). 

 

A kérelem mellékleteként csatolandó dokumentum valamennyi 

személyes adattartalma, így: 

-- Kérelmező Érintett személyi igazolványának, lakcímkártyának másolata. 

-- A támogatással érintett ingatlan tulajdoni lap másolata vagy a hrsz-t 

tartalmazó használatba vételi engedély. 

A tárgykörben használatban lévő 

formanyomtatványban megjelölt 

adatokat az Érintett maga, illetve 

annak házastársa/élettársa közöli, adja 

meg. 

 

A kérelemhez kötelezően csatolt 

dokumentumok adattartalmának 

forrása, valamint azok vonatkozásában 

lefolytatott adatellenőrzés egyes 

közhiteles nyilvántartásból vagy 

társhatóságoktól (Személyiadat-és 

lakcímnyilvántartás, 

ingatlannyilvántartás,  Nemzeti Adó-

és Vámhivatal, Kormányhivatal 

illetékes Munkanügyi Kirendeltségei, 

az Érintettekkel kapcsolatban hozható 

oktatási intézmények, pénzintézetek, 

közműszolgáltatók, jövedelmi adatok 

tekintetében az Érintett vagy 

hozzátartozójának meghatározott 

munkáltatója) is származhatnak. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (7) 

bekezdésének, valamint a 18.§ rendelkezései. 

 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet. 1.§. 

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat 

tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő 

utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi 

feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért 

fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 29/2018. 

(XII. 13.) önkormányzati rendeletének 

rendelkezései.  

 

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a felnőtt korúakra 

vonatkozó szociális gondoskodásról szóló 

5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 2.§. j) 

pontja; a 3.§ (2) bekezdés d) pontja; valamint a 

35/A. § rendelkezései 

 

 

Az önkormányzati hivatalok egységes 

irattári tervének kiadásáról szóló 

78/2012. BM rendelet 1. melléklet C) 

fejezete szerint (C111): 2 év 
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-- A kérelmezővel egy családban élők jövedelem típusának megfelelő iratot 

vagy annak másolata:  

o kereső családtagok esetén munkáltató által kiállított, a 

kérelem benyújtását megelőző hónap nettó kereseti igazolás 

vagy munkabér jegyzék, 

o vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának 

hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett 

jövedelemről NAV igazolás, és a tárgyévben elért 

jövedelemről nyilatkozat, 

o munkanélküli ellátás esetén a Munkaügyi Kirendeltség 

megállapító határozat és az utolsó havi ellátás összegét 

igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat, 

o gyermekgondozási támogatások, családi pótlék esetén az 

utolsó havi szelvény vagy bankszámlakivonat, 

o nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás 

esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény 

vagy bankszámlakivonat és a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 

által megküldött éves igazolás. 

o házasság felbontása, gyermekelhelyezés, illetve a 

gyermektartásdíj esetén a megállapító bírósági végzés, 

gyermektartásról a szülők egyezsége esetén a Gyámhivatal 

igazolása, 

o egyéb jövedelem esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége 

mellett tett nyilatkozat, 

-- A kérelmező Érintettel egy családban élő 18 évesnél idősebb gyermek 

tanulói jogviszony igazolása. 

-- Munkanélküli ellátás hiányában a Munkaügyi Kirendeltséggel való 

együttműködés igazolás.  

-- Vagyonnyilatkozat 

-- Közüzemi szolgáltatóval kötött szerződés, vagy közműbefizetést igazoló 

irat, vagy kivitelezői, tervezői szerződés, vagy az Érintett nevére szóló, 

anyagköltséget tartalmazó igazolások, vagy a Fővárosi Vízművek beruházás 

átadását igazoló irata. 

14. Karácsonyi támogatás 

További 

adatfeldolgozó 

közreműködése nem 

merül fel. 

Lakhatási támogatásban részesülés ténye (erre figyelemmel a lakhatási 

támogatás megállapításával összefüggő személyes adatok is érintettek 

lehetnek, lásd, jelen táblázat 4. pontja).  

Önkormányzati szociális nyilvántartás, 

valamint közvetett módon a lakhatási 

támogatási eljárással összefüggésben 

rendelkezésre bocsátott adatok forrása 

az Érintett maga.   

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a felnőtt korúakra 

vonatkozó szociális gondoskodásról szóló 

5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete: 3. § (1) 

bekezdés f) pontja, a 36. § figyelemmel a 19. § 

rendelkezéseire.  

Az önkormányzati hivatalok egységes 

irattári tervének kiadásáról szóló 

78/2012. BM rendelet 1. melléklet E) 

fejezete szerint (C140): kettő év 

15. 

Nyári 

gyermekétkeztetési 

támogatás 

További 

adatfeldolgozó 

közreműködése nem 

merül fel. 

Amennyiben a támogatási forma hivatalból kerül megállapításra, úgy a 

személyes adatok köre igazodik a rendkívüli gyermekvédelmi 

kedvezménnyel összefüggő személyes adatok köréhez. (Szigetszentmiklós 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének a felnőtt korúakra vonatkozó 

szociális gondoskodásról szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének 

13/A. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján) 

Amennyiben a támogatási forma a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a felnőtt korúakra vonatkozó szociális 

gondoskodásról szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének 13/A. § 

(2) bekezdésének rendelkezése alapján a tárgyévben 15 életévet betöltött, 

általános iskolai nappali tagozatú tanuló törvényes képviselőjének kérelmére 

indul, úgy a kérelemben megjelöl valamennyi személyes adat érintett.  

Önkormányzati szociális nyilvántartás, 

valamint a gyermekvédelmi 

kedvezmény megállapítására irányuló 

eljárásban megjelölt adatforrások 

(lásd: jelen táblázat 5. pontja). 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a felnőtt korúakra 

vonatkozó szociális gondoskodásról szóló 

5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete: 2. § k) 

pontja, a 3. § (1) bekezdés h) pontja és a 13/A. § 

rendelkezései. 

Az önkormányzati hivatalok egységes 

irattári tervének kiadásáról szóló 

78/2012. BM rendelet 1. melléklet E) 

fejezete szerint (C142): tíz év 
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16. 
Adósságcsökkentési 

támogatás 

További 

adatfeldolgozó 

közreműködése nem 

merül fel. 

Az érintett által kitöltött kérelemben, a Család- és Gyermekjóléti Központ 

által készített környezettanulmányban, valamint a Család- és Gyermekjóléti 

Központ és az érintett által kötött együttműködési megállapodásban szereplő 

személyes adatok, valamint a támogatás megítéléséhez kötelezően 

benyújtandó, csatolandó mellékletek személyes adattartalma 

Közvetlenül az Érintett, illetve a 

környezettanulmány vonatkozásában a 

Család- és Gyermekjóléti Központ. 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a felnőtt korúakra 

vonatkozó szociális gondoskodásról szóló 

5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete: 2. § f) 

pontja, 3. § (2) bekezdés b, pontja, valamint a 20. 

§ - 30. § rendelkezései.  

Az önkormányzati hivatalok egységes 

irattári tervének kiadásáról szóló 

78/2012. BM rendelet 1. melléklet C) 

fejezete szerint (C137): 5 év 

Pénzügyi adatok vonatkozásában a 

számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény 169. §-a alapján: nyolc év 

17. Köztemetés 

További 

adatfeldolgozó 

közreműködése nem 

merül fel. 

Eltemettetésre köteles természetes személy személyes adatai, így különösen: 

- teljes neve; 

- születési helye, ideje; 

- anyja neve; 

- aláírása; 

- lakcíme, elérhetőségi adatai; 

- jövedelmi, vagyoni viszonyai; 

- létfenntartását veszélyeztető körülmények; 

- különös méltánylást igénylő esetet megalapozó személyes adatok. 

 

 

Közvetlenül az Érintett. 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a felnőtt korúakra 

vonatkozó szociális gondoskodásról szóló 

5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete: 2. § d) 

pontja, 3. § (1) bekezdés c, pontja, valamint a 18. 

§ és a 18/A. § rendelkezései. 

Az önkormányzati hivatalok egységes 

irattári tervének kiadásáról szóló 

78/2012. BM rendelet 1. melléklet C) 

fejezete szerint (C122): 25 év 

Pénzügyi adatok vonatkozásában a 

számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény 169. §-a alapján: nyolc év 
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