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Nyilatkozatok
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], Felelósségem tudatában kijelentem, hogy

4.1,2.* életviteiszerűen a lakóhelyemen / a taltózkodási helyemen élek (a megleieló ré§z aláhítzandó), és
4.1.3. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, lrogy a kérelmemben szereplő rendkívúliéletlrelyzet fennál]ását igazoló dokrrmentumokat a
kérelemhez csatolni szükséges.
Tudomásul veszem, hog} a kérelemlren közölt jóvedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokró] Szóló 1993- évi III- törvény 10, § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szeív - a Nemzeti
Adó_ és Vámhivatal hatáskórrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága úiján _ e]lenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szerepló adatoknak 3 szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
* EZt a nyilatkozatot csak ebban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó_ és taítózkodási

hellyel is rendelkezik,

Keltj

kóícjmező

nagr korú hozzátartozók

aláiláslr
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5,2.
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A

KÉRILEII KITóLTÉSÉHEZ

Ajöredelfrí a.lalók kilóltéséhe.

5.2,1, Ajogosültság megállapitás]iioz szükséges a kérelmezó, valMint
5,2,2. Eg),edülélő| az aszemély, aki egyszeúélyeshátaftáSba! lakik,

a családban éló

köze]i lrozzátafiozóinakjóved€lmének

vizsgá]aia,

j,2.3.

Család] egy lakÁban vagv személyes gondoskodást nyú.jtó bcnilakáSos §zociális. gyemekvédelmi intézményben eg}ütt élő, on b€jelentett
lakóhellye] va8y tinózkodási helltelrendelkezó közeli ho2zátadozók kózóssége,

5,2.,1. Közeli hozzátaltozónaI§záftit:

5,2.4.1,

éhttlirs]
a l8. életévélb€ nem tóltötr gy€nnek vonatkozásábü a vér szeriltiés az órókbe fogadó szülő, illetve a sziiló háza$áisa !ag! é]ettársa
5,2,4,3, ú a vél szerinli 8yemek, órökbe foeadott gyemek. mostohag_vermek vagy Dcveli gyemek a Polgári TöNénykön}aróI Szóló 20l], évi
v, tónény szeriDti 3yeneklédeln i nevelószüló általc jogviszonvak elében nevelt s]emek kilélelévc] .aki
5.2,4,3,1. húszé!esné1f,atalabb é§ ónál]ó kelesetle1 nem rcndelkezik.
5.2,4,3.:. huszonhtirom év€snélfiatalabb, ónálló kere Seilel nem rend€ ]kez ik és nappali ohaláS ntrnkarendj e szerint
ulmdyokat fol},ta!
5.2,4,3.3. liuszonót évesiéll]a!al!bb, ónii]ló k.resett€] nem rmdelkezik és felsóoktatá§i inténénynappali tago7atan ianulmányoka1 fot}lat
5.2.4.3.4. taltóSan beteg. auti§o. illetv€ testi. érzékszeNi, éíelmivesv beszédfogyaÉkos. korlratárra való tekintet nélkúl, anenn}iben ez az állapot
a8yemek 2J. életé}énekbetöttéSét megelőzően is fennállt,
5,2,5, Jövedel.m ] a szeúélyi jövedel€nadóról
szóló lói!ény szerint me8halározott, belfijldről lagy külföldról számúó , me8szerzeri lagJoni
érték (bevéte]), id€ütve a jövedelenként figye]embe nem veit bevételt é§ aZ adómentes jövedelnet is. to!ábbá 8z a bevétel. amely után
egysz€rúsítctt vállalkozóiBdóról. illetve M .e}szerúsitett kózteherviselési hozzájájuláyól s?óló tórvény szerint adót. illeive hozíjáru]ást kellfizetni,
5,2.5,1, Ajöved.lmi adalok aIalt havi n€ttó jövedelmet ke]l éíteni,A nettó jövedelem kiszánitá§ánál a bevételt u €]ismerl kóltségekkel ésa
befizetéSi kótelez€tlséege] csökkentett ósszegben kell feltüntetDi,
5,2,5,2, EliSnert kóltségnek minóSül a szeméIyi jö!edelemadóró1 szóló tórényben clisme.t kóltség, válamiot aiizelelttafiásdij.
5.2,5,3, Betizetési kötelezettségiek minóSü] a Szemé]yi jóvedelenadó. áZ egy§zeúsitet1 vá]lalkozási .dó, a nl)gánszemél),1 telheló egyszerúsiten
kózteheíliselési hozzáiáruláS. cgészsésbizbsilási hozájárullis éS jánléL egé§zségúgyi szolgáltatási járuléL n),ugdjjjánlék nvlgdijbizlosilli§i
járulék, ma8án_nyugdijpéizlári tngdíj és munkavállatói jónlék.
5.2.5.4. Ha a maginszenély az eeyszerúsít€tl vállalkozói adó Vagy egyszerúsített köz(ehenisclési ho22ájáfulás alapjául szolgáló bevélelt Szeraz, a
bevétel csókkenlhetó n szeméI),ijóvede]emadóíól §2óló töBén! szednt elismert kóltségnek ú|nósüló i8uolt kiadásokkal, ennek hiányábú a bevétel

j,2,4,2,

a ház,lstárs. az

t

ú

5,2.5.5, A mezógaz.]asfui Óstemeló adóévi

ó§tem€IéSbó]
számúó bevétele csókkenthetó M iguolt költségekkel. továbbá a bevéte] 40%_ának
megie]elÓ ószeggel vdgy a bevéteL 857&ának. iltetle állatten_vésáés ese!én 94y}ának negfeleló össze8ge] abban
esetbeí, ha az ósteme]ő
be!étele nen több nint a kistemelés éItékhatára, Ha ú őstemeló lészéretánogatást folyósitotta( a bevétel aklol csökk.nthetó. ha ú nen Lóbb
mint aki§temelés éIlék]ratáIának a folyó§ilot1 lánogatása] nölelt összege
5.2,5,6, Nem minósül jóVed€lennek, í8y a jöledelembe senr kell beszánitani a rendkivlili élelhelyzetlren n!újtható lelepúlési tánrogarist, a
lakhal&i támogatást, a reúdszeres lyemekvédeimi kedveznény keretében nFjtoit támogatás!
ki€gészitö 3yennekvédclni Iámogaiás nrelletli
pótlékot. a nevelószü]ók számá6 fizetet develési dljat és külön ellátmántt, ú úyasági támogatáSt, a tizenhmadik hali nyugdijat, a szépkoniak
jubileuni jutlatását, a Súl),os nozgálkodátozott személyek péi7belj kóz]ekedéSi kedvezményei! a vlkok szeméI),i jáladékál és a fogyalékossági
táno8atást, a fogadó szenezet által
ónkéntesnek kúlön törény alapján biaosított .juttatást
alka]mi í]unkaváilalói könyavel tóíénó
úunk]véezés. eeyszeíúsitett fogialkoztatás, lalanint az adóIendszele! kivúli kere§eiiel játó hááalrási munka hdvi ellenértékét.a házi
Segítsógni{jtá§ k€retében társadalni gondozá§éft kapott tiszteledijat. u energiafellrasznaáShoz nyújlot tánogatást.
5.2,5,7, A jóvedelemszánitibnál ii8yeimen kjviil kell hagyni a köábglalkoztatá§ból sZámá?ó havi jóvedelcmnek a foAlalkoztatás1 lrelvettesitő
táftogdrás ósszegét neghaladó részét,
5,2,5,8, A .saládlágok jövedelnét külón-külón kell fehúltetni, A családi pótlékol !z áívaellátáSt éS a ta]tásd| cimén kapott ö§zeget ünak a
szeméIynek a j övedelfieként kel] tjgyelembe lenni, akire tekintettel azt i'ol}óSilj ák,
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j,2.5.9. Ahavi jóvede]enkiszánitásakor

akérelem beíyújlásáL negelózó hónap aiatt,
illetve !éllatkozáSbóI, óstemelésból s2áímazó jijved€Iem
kapotl Ö$zeg egJ,hali átla8át kell e3}ütesen fig.velembe venni,
a] rendszelesjövedelem
Ó] nem

esetén

le.dszeresjóvedelen.

esetén a kérelem ben]rújtá§át megelózó tizenkét

hóí4

an

5,2,6, Jövede]en típusli
5,2,6,1, MunkaviszonybÓ]

és nás loglalkoáarjsi vhzo!),bó] srámáu ó j övedelen: különösen a nunkaviszonlban, közalkalmúotti, kózszol!álaii
jogviszonybd, birósági, úgyészségi,igazságúgyi szo]gálatijo8viszonyban. honvédség. lendvédelmi szenek, a Nemzeti Adó_ és vámhivatal. polgáíi
íemzelbinonsáei Szolgálatok hilatálos és Sz€tzódéScs Szolgálati jogviszonyában fol}íatott munkavégzésre üán}aló tevékeiy§égból, továL]bá
szövetkczet iagiaként folvtatott - Személyes kózrenúködést igényló, t€vékeíységből számazójövedclen
5.2,6,2. Tásas és egvéni vállalkozáSból. őSlemelői. i]letve szellemi és más öúálló tevékenységbói szálmazó jóledelen| it1 kel] fe]tüntetni a
jogdijal. továbbá abérbeadó. a vál.sáott kón]rvvizsgáló tevóke!}ségéból számazó jövedelmet, a gazdasálitiirsaság magánsz€mé]), tagiaáltalkúlón

§zezódés szerint teljesitetl mellékszolgáltaláSt,
5,2.6.j, Táppénz. 8vemeksondozás' támo8atások táppénz. terhességi€]enn€ká_qyi segély. gyemekgondozfui dij, g]ermekgo.dozibi §egély,
gyermekievelési támogatáS, családi pótlék, gyerm€ktatlásdíj,
5,2,6,4, N),rrgellá!ás és egyéb nyugdíjszeíúíe.dsze.es szociális cllátáSok: öregségi nyugdü. ozvegyi é5 szülói !yl8díj. árvaellátás és baleseti
ltozzála,lozói nvugeliátások kolhatár e]ótli ellátás. szolgálatijá.andóság. balettmúvészeti élctjáJadélc átmeneti bányászjámdék, rokkMtsági eIlátá§,
lehabi]itációs ellátás, lokkdtsági jáJadék. .ehabi]itációS járadék, politikai iehúilitációs el]átások házastáEi pótlék. húaslá^ után járó

jóvedelempóllék. kózlzolgálati je.dék,
5.2,6,j. Önkormányzat. jáíási hivatal és munkaü8yi szelvek által lolvó§itott el]á16ok: kúlö!ösen a2 idó§koúak jiiradék4 egészséekárosodottalr
lámogatál.- á loglalkozlatáSt h€ly.tl.silő támogaiáS. az ápolási dij. a2 adóSságcsókkenté§i tárlogatfu] munkanéIkúli jóndék. ál]áSkeresési iár!dék,
álláskíeséSi se!ély. képzésiúnogatásként fol},ó§itott ke.esetPólIó jutlatáS,
j 2.6.6. Egyéb jövedelemi például az ösztöndíj, szakképzésselösszeiirggó pénzbeli juttatások, lelzóikózáSt elós€gitó me8éli€téSi támogatáS,
nevelősrtllói dij. szociális 8ondozói díj. végkjelégitésés állanpapírbó] számúójóvedeleh, ingallaD é5 in8ó tárgak éíékesitéséből,
vacyoni éfiékű
jog áülhüálából szá.mazó jövedelem. életjáradékból. ftjld és más ingalld bérbeadálából számazó jóvedelem, illetve miíden olyan jöved€lem.
amely a elózó Sorokbú nen került feltüntetéSrc,
5,2.7 Aiövedelenlóla kélelenhez nellékelni ke11 a j övedchm tjpüsána]< negl'e]eló úatot vagy annak másolatát,

