ELŐTERJESZTÉS
Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. február 24-i ülésének 1. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés 2014. december 15-i ülésén
elfogadta
a
Magyarország
központi
költségvetésének megalapozásáról szóló 2014.
évi
XCIX.
törvényt,
melynek
eredményeképpen a pénzbeli és természetbeni
ellátások rendszere 2015. március 1-jétől
jelentős mértékben átalakul. Az átalakítás
keretében egyrészt élesen elválasztásra
kerülnek az állam és a helyi önkormányzatok
segélyezéssel kapcsolatos feladatai, másrészt
pedig átalakul a finanszírozás rendszere.
2015. március 1-jétől a jelenleg jegyzői
hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának
megállapítása a járási hivatal hatáskörébe
kerül. Az ellátás keretében foglalkoztatást
helyettesítő
támogatás,
valamint
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás állapítható meg, ez utóbbi a
megszűnő rendszeres szociális segély helyébe
lép.
A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 2015. március 1-jétől nem
tartalmaz szabályozást a lakásfenntartási
támogatásra, az adósságkezelési szolgáltatásra,
a méltányossági ápolási díjra, valamint a
méltányossági közgyógyellátásra vonatkozóan.
A települési önkormányzatok által nyújtható
ellátások tekintetében egységesen bevezetésre
került a települési támogatás fogalma, melynek
keretében az önkormányzatok az általuk
támogatandónak ítélt, rendeletben szabályozott
élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az
Szt. 2015. március 1-jén hatályba lépő 132. §
(4)
bekezdés
g)
pontja
értelmében
felhatalmazást kap a települési önkormányzat,
hogy rendeletben szabályozza a települési
támogatás
keretében
nyújtott ellátások
jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások
megállapításának,
kifizetésének,
folyósításának,
valamint
felhasználása
ellenőrzésének szabályait. Így tehát a
képviselő-testület
mérlegelési
jogkörébe
tartozik, hogy települési támogatás keretében

milyen célokra és milyen feltételekkel nyújt
támogatást. Az Szt. 134//E. §-a szerint e
rendeletét legkésőbb 2015. február 28-ig meg
kell alkotnia.
Az Szt. által meghatározott egyetlen
kötelezettség, hogy a képviselő-testület a
létfenntartást
veszélyeztető,
rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan,
vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő
személyek részére rendkívüli települési
támogatást köteles nyújtani. (Az Szt. a
települési támogatást 2015. március 1-től a
melléklet szerint szabályozza.)
Fentiek alapján szükséges a szociális
igazgatásról és az egyes szociális ellátási
formák szabályairól szóló 20/2013. (XII.19.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szr.)
módosítása.
A rendelkezésre álló állami és önkormányzati
forrásokat, valamint a korábbi önkormányzati
segély támogatási céljait és igénybevételének
feltételeit alapul véve kerül szabályozásra a
települési támogatás.
Az előző évhez képest az állami hozzájárulás
mértéke
emelkedett,
mivel
az
adósságcsökkentési
támogatás
és
a
lakásfenntartási támogatás visszaigénylése mely a folyósított összeg 90% - megszűnik. Az
önkormányzat
a
továbbiakban
saját
szabályozás
alapján
folyósíthat
ilyen
támogatást.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a
rendelet-tervezetet szíveskedjenek elfogadni.
Velem, 2015. február 18.
A polgármester nevében:
Németh Melinda s.k.
kirendeltség-vezető

Szt_kivonat_települé
si_támogatás.pdf
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a szociális igazgatásról ellátásokról szóló
20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai:
A tervezetnek jelentős társadalmi hatása van, tekintettel arra, hogy az alacsony jövedelemmel rendelkező
személyek szociális támogatását tartalmazza. A rendelet-tervezet alapján kiesnek a támogatási rendszerből
azok a személyek, akik adósságkezelési szolgáltatásban részesültek, tekintettel arra, hogy ez a támogatási
típus nem került beépítésre a települési támogatásba.
II. gazdasági hatásai:
A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai várhatóan emelkedni fognak.
III. költségvetési hatásai:
A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai várhatóan emelkedni fognak.
IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.
V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következményei lehetnek.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet megalkotásával az adminisztráció csökkenése várható.
VII. megalkotásának szükségessége:
Az Szt. 2015. március 01. napjától történő módosítása, és ezzel összefüggésben az Szt. 134/E. §-ában
foglaltak tették szükségessé a rendelet megalkotását.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás elmaradása törvénysértést eredményezne.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak,
a pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak.
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Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2015. (II. ) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló
20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
bi) a nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartásához,
bj) a gyermek családba való visszakerülésének
elősegítéséhez
kapcsolódó kiadások miatt anyagi segítségre
szorulnak,
c) a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi
segítségre szorulnak

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében,
48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és g)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

4/A. §
(1) Települési támogatás a 4. § (2) bekezdés a) és
b) pontja alapján évente legfeljebb négy alkalommal
adható, összege alkalmanként nem haladhatja meg a
7.500,- Ft-ot, kivéve az 4/B. §-ban meghatározott
esetet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás
akkor adható, ha
a) a családban az egy főre jutó havi jövedelem a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 170%át;
b) egyedülálló esetén a havi jövedelem a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 170%át;
c) egyedülélő esetén a havi jövedelem a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 230%át;
d) a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő
családjában az egy főre jutó havi jövedelem a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 210%-át
nem haladja meg.

1. §
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
szociális igazgatásról ellátásokról szóló 20/2013.
(XII. 19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Szr.) 1.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az ellátások folyósítása a Kőszegi Közös
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási
Osztályának feladatkörébe tartozik.”

2.§
Az Szr. 3. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„3. Települési támogatás
4. §
(1) A képviselő-testület az Szt. 45. § (1)
bekezdésében
meghatározott
jogkörét
a
polgármesterre ruházza át.
(2) Települési támogatásban részesíthetőek azok a
személyek, akik
a) önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról
más módon nem tudnak gondoskodni,
b) alkalmanként jelentkező többletkiadások, így
különösen
ba) betegséghez,
bb) halálesethez,
bc) elemi kár elhárításához,
bd) tüzelő vásárlásához,
be) közüzemi díjak kifizetéséhez,
bf) a válsághelyzetben lévő várandós anya
gyermekének megtartásához,
bg) iskoláztatáshoz,
bh) a gyermek fogadásának előkészítéséhez,

4/B. §
Rendkívüli települési támogatás évente egy
alkalommal – az 4. § (2) bekezdés b) pontjában
meghatározott kiadások miatt, annak igazolásával –
25.000,- Ft összeghatárig adható, ha a kérelmező
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja
meg
a
mindenkori
öregségi
nyugdíjminimum 400%-át.
4/C. §
(1) Az 4/A. § (1) bekezdésben foglaltakon túl a
gyógyszerkiadások és gyógyászati segédeszköz
megvásárlásával kapcsolatos kiadások viseléséhez,
annak igazolásával, évente két alkalommal
részesíthető települési támogatásban az a kérelmező,
akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem
4
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nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 400 %-át. A támogatás összege
alkalmanként nem lehet magasabb 5.000,- forintnál.

háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező
arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma
1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának
arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának
arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának
arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának
arányszáma tagonként 0,7.
(3) Ha a háztartás
a) (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja
magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (2) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára
tekintettel magasabb összegű családi pótlékot
folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del
növekszik.
(4) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként
nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del
növekszik.
(5) A lakásfenntartási támogatás esetében a
lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert
lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert
költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó
elismert havi költség összege 2015. március 1-jétől
450,- Ft. Ha az elismert havi költség összege
változik, a változás időpontjától a lakásfenntartási
támogatást az új összegnek megfelelően kell
folyósítani.
(6) A lakásfenntartási támogatás esetében elismert
lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 m2,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 m2,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a
d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden
további személy után 5-5 m2,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás
nagysága.
(7) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó
összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének
30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 50%-át,

4/D. §
Az 4/A. § (1) bekezdésben foglaltakon túl évente
egy alkalommal gyermekenként 7.000,- Ft települési
támogatás adható az 4.§ (2) bekezdés bf)-bj) és c)
pontja alapján.

4/E. §
Az 4/A-4/B. §-ban és 4/D. §-ban foglalt feltételek
alapján nyújtott települési támogatás természetben
az alábbi formákban nyújtható:
a) közüzemi
díjak
kifizetéséhez
nyújtott
támogatás,
b) tüzelősegély,
c) a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása,
d) temetési költségek kifizetéséhez nyújtott
támogatás.
4/F. §
(1) A polgármester lakásfenntartási települési
támogatást nyújthat a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez. A lakásfenntartási
támogatás a szociálisan rászoruló háztartások
részére a háztartás tagjai által lakott lakás
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik
viseléséhez nyújtott, havi rendszerességgel adott
természetbeni hozzájárulás (a továbbiakban:
lakásfenntartási
támogatás).
Lakásfenntartási
támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás,
a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a
lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú
pénzintézeti
kölcsön
törlesztőrészletéhez,
a
tüzelőanyag költségeihez nyújtható annak a
személynek, akinek a háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai
egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem megegyezik a
háztartás összjövedelmének és a fogyasztási
egységek összegének hányadosával.
(2) A lakásfenntartási támogatás tekintetében
fogyasztási egység a háztartás tagjainak a
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b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a
támogatás mértékének (a továbbiakban: TM)
szorzata, de nem lehet kevesebb, mint 2.500,- Ft,
azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra
kerekítve kell meghatározni.
(8) A (7) bekezdés b) pontja szerinti TM
kiszámítás a következő módon történik:

TM = 0,3 −

meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára eső
támogatást teljes összegben kell folyósítani, de a
támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.”

3. §
Az Szr. az 1. melléklettel és a 2. melléklettel
egészül ki.

J − 0,5 NYM
* 0,15
NYM

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét
jelöli. A TM-et századra kerekítve kell
meghatározni.
(9) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell
megállapítani.
Lakásfenntartási
támogatás
ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és
háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni
a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói
határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(10) Nem jogosult az (1) bekezdés szerinti
lakásfenntartási támogatásra, aki a 2015. február 28ig hatályos, az Szt. 38. §-a szerint megállapított
lakásfenntartási támogatásban részesül.
(11) A lakásfenntartási támogatás megállapítása
iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti
formanyomtatványon
kell
benyújtani.
A
lakásfenntartási támogatás megállapításához - a 2. §
(1) bekezdésében meghatározottakon túl a) a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozat,
b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása,
c) az Szt. 18. § l) pontja szerinti adat
megállapítására,
igazolására
szolgáló
irat
bemutatása vagy másolatának csatolása szükséges.
(12) A lakásfenntartási támogatást utólag, minden
hónap 5. napjáig kell folyósítani a szolgáltató
részére. A kérelmezőt a lakásfenntartási támogatás a
kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti
meg.
(13) Amennyiben a támogatás havi összege az
adott havi számla végösszegét meghaladja, a
jóváírást követően fennmaradó különbözeti összeg a
következő
számlában
kerül
érvényesítésre.
Amennyiben a különbözeti összeg a következő
számlában teljes mértékben nem jóváírható, azt a
további
számlá(k)ban
a
teljes
jóváírásig
érvényesíteni kell.
(14) Ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő
személy lakcíme a támogatás folyósításának
időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult

4. §
Hatályát veszti az Szr. 6. § (2) bekezdése.
5. §
Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba, és az
azt követő napon hatályát veszti.
Velem, 2015. február 19.
Szél Józsefné s. k.
polgármester
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Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző
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1. melléklet a ……/2015. (II. …) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
lakásfenntartási támogatás megállapítására
1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1.1. Neve: ........................................................................................................................................
1.1.2. Születési neve: .........................................................................................................................
1.1.3. Anyja neve: ..............................................................................................................................
1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): ..........................................................................................
1.1.5. Lakóhelye: □ □ □ □ irányítószám ............................................................................. település
............................... ..utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó
1.1.6. Tartózkodási helye: □ □ □ □ irányítószám .............................................................. település
................................ utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ..... .......... emelet, ajtó
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □□□ □□□ □□□
1.1.8. Állampolgársága: .....................................................................................................................
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ....................................................................................
1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ....................................................................................
1.2. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő.
1.3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
A
Név
(születési név)

B
Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

C
Anyja neve

D
Társadalombiztosítási
Azonosító
Jele

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

1.4. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett
tagjai között van olyan személy:
a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ............ fő,
b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő ,
c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő.
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2. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

A

B

A jövedelem típusa

Kérelmező

C
A kérelmezővel közös háztartásban élő további
személyek

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási
jogviszonyból
származó
ebből:
közfoglalkoztatásból
származó
Társas
és
egyéni
vállalkozásból,
őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás
és
egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat, járási hivatal
és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

3. Lakásviszonyok
3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: .............. m2.
3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: .................................................................
4. Nyilatkozatok
4.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék
működik - nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó).
Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: ................ ....................................
4.2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):
............................................................................................................................................................
4.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Velem, ...............................................
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...................................................................
kérelmező aláírása

..................................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is
rendelkezik.”
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2. melléklet a ……/2015. (II. …) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez
Vagyonnyilatkozat

1. A kérelmező személyes adatai
1.1. Neve: ...................................................................................................................
1.2. Születési neve: .....................................................................................................
1.3. Anyja neve: ..........................................................................................................
1.4. Születési hely, év, hó, nap: ..................................................................................
1.5. Lakóhely: .............................................................................................................
1.6.Tartózkodási hely: ................................................................................................
1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................

2. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a
háztartás valamennyi tagjának vagyona
2.1. Ingatlanok
2.1.1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .................
város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad:
..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2.1.2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2,
tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
2.1.3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................
címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete:
........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
2.1.4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe:
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete:
........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
2.2. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
2.2.1. személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
2.2.2. tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus
.................. rendszám
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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 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.”

11

