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1.) Az igénylővel közös háztartásban élő közeli hozzát artozók száma:
.f ő.
Közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, a 20 fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a
23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytató; a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vérszerinti, örökbefogadott, illetve nevelt
gyermek; korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi,
beszéd- vagy más fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, a 18. életévét be
nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő
házastársa vagy élettársa.

2.) Az 1.) pontban szereplő közeli hozzát artozók:
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3.) Egyedülálló vagyok:
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A kérelem rövid indokolása:
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II. Jövedelmi adatok (Ft-ban)

A kérelmező, valamint az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók havi jövedelme forintban:
Kö zös há ztartásban
élő kö zeli
Kérelme H árzsa s/ t á
Összesen
A jövedelem típusa
ho zzátarto zók

ző

élettárs

1

2

3

1. Munkaviszonyból és
munkavég zésre irányuló
egyéb jog viszonyból
származó jövedelem ,
táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból, őst ermelői,
illet ve szellemi és más
önálló tevékenységből
származó jöv.
3. Alkalm i munkavégzésből
származó jövedelem
4.Ingatlan, ingó
vag yontárgyak
értékesítéséből, vag yoni
értékű jog átruházásából
származó jövedelem
5. A gyermek ellátásához és
gyermek-gondozásához
kapcsoló támogatások
(GYED,GYES, GYET,családi
pótlék, tartásdíj)
6. Nyugellátás , baleseti
nyugellátás, eg yéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
7. Önkormányzat és
munkaügyi szer vek által
f olyósított ellátások
8. Föld bérbeadásából
származó jövedelem
9. Egyéb jövedelem
(pl.ösztöndíj, értékpapír ból
származó jöv., kis összegű
kif izetések stb.)
10. A család havi nettó
jövedelme összesen (1+8)

Egy főre jut ó havi családi nettó jövedelem :::::::.Ft/hó.
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy a kérelemben f eltüntetett adatokat a személyes adatok
védelméről és a közér dekű adatok nyilvánosságáról s zóló mód. 1992. évi
LXIII. tv-ben előírtaknak, az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó tör vény
rendelkezéseinek megf elelően kezeljék, valam int a s zociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tör vény 18. §-a szer int i
nyilvántartásban kezeljék, és azokat a kérelem alapján lef olytatott szociális
igazgatási eljárásban f elhasználják.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a
szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi II I. tv. alapján az
önkormányzat a megyei APEH útján ellenőrizheti.
Nyilatkozom arról, hogy – a közigazgatási hatósági eljár ás és szolgáltatás
általános szabályair ól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. §-ában f oglalt, - az
eljárás megindít ásár ól szóló értesít és ir ánti igényemről lemondok.
Dunavecse, _________ év ______________ hó ___ nap

..
kérelmező aláírása

A kérelemhez csatolni kell:
Kérelmező és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók:

-

rendszeresen mérhető jövedelme esetén a kérelem beadását
megelőző 3 havi nettó jövedelem igazolása,
egyéb nem rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a kérelem
beadását megelőző 6 hónap nettó átlagjövedelem igazolása,
személyes nyilatkozatot
Temetési segély kérelem esetén temetési számlák és a halotti
anyakönyvi kivonat (fénymásolatban)

TÁJÉKOZTATÓ
(A kérelem kitöltése előtt szíveskedjen elolvasni!)
A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
I. Személyi adatok
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, és
nincs élettársa.
II. Jövedelmi adatok
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott,
belföldről vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel), függetlenül attól, hogy
adómentesnek vagy adókötelesnek minősül, ideértve a bármely ország jogszabálya alapján
folyósított nyugdíjat. Jövedelemnek minősül az a bevétel is, amely után az egyszerűsített
vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény
szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a
bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell
feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben lismert
költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi
jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi
szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj
és munkavállalói járulék.
Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, az elismert költség kiszámítása során a
bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek
minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 20 százalékával.
Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelmek között sem kell feltüntetni: a temetési segély,
az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az
adósságcsökkentési támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultnak járó pénzbeli támogatás, a kiegészítő
gyermekvédelmi támogatás mellett folyósított pótlék, a nevelőszülők számára fizetett
nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj,
valamint a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a
vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a fogadó szervezet által
az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás.
A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a
tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni,
akire tekintettel azt folyósítják.
A havi jövedelem kiszámításakor
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap,
- nem rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hat hónap alatt
kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

