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4.1, FelelőSségem tudatában kijelentem, ho8y
4.1-2-* életvitelszerűen a lakóhelyemen / a taíóZkodási helyemen élek (a megfeielő rész a]áhúZandó). é5
4.1.3. a kérelemben köZölt adatok a valóságnak neglelelDek,
Tudomásul veszem. ho$, a temetés; tlunogatás nl§grr]lapít'tsához l tenletési s7áml.:ik és ha]ottj an},a[ön),vi kivonat
ión_ymáso]atál csatolIi sZíikséges,
Tudomáslll Veszem. hogJ- a kélelemben közijl1 Ji]yedeImi áLjato]( \e]ódiS:igar1 .l szociá|j5 igazgiláslól és szociá]is
ellátáSokról szóló l99j, ét,i l11, tijr\,é]r.,- l0. § (7) bel(ezdés€ a]apjárl á s7ocilil]s hátás](ö]í g!a](ol]ó s7eN a Nenlzeti
Adó, és Vámhilxtal hatáskörre] és i]letékessóggel rclldelkezó adóigezgálóságl úlián - ellenórizhe(i
HozzaljáIUlok a kérelemben szeleplő adatokruk a szociális igazgaLási eljá*is során lijllénó l'elhasználáSáhol.
'|

Ezt a nyi]atkozatot csak abban az esetbe! kel] lnegteuni, ha beielcnte& lakó- ós

m

óZkodási hellycl is rorrdelkc7il,,

Kelt.

iasvkorú hozzátartozók aláírá5e

kérelmező
3
5,

5.2.

A

TÁJÉK)ZT|Tó A KÉRELE\íKITóLTÉ;ÉHEZ

jöyede|ni adalak kilöltéséhez

J,2,1, Ajogosultság
rendelk€zó

m€gál]apítáSához
szükséges a kéreLúezó. va]amint a vel€
személyek jóvedelmének vizsgálata

közós ]akásbai be]eieniett ]akóhel]ye] vag) úíóZkodási hel]yel

5,2,]2. Egyedülélő a2 a Sze,!él.v, aki e$rszemélyes háztanásban ]akik
5,2.3. család: e8y lakáSban vagy Személyes 8ondoskodáSt n)újló beDtlakáso§ szociá|i§. g),úúekvédelfri]nlézirényben eg}ljí é]ö. olt be]elenletl
vag) laítózkodási hellyel rendetkezó kóZeli hozzúar-toZók köZóssége,

lakóhelly€l

5,2.4, Kózelihozzátadozónakszáhíi:
],J l
'
5,2,4,2,

0

há&,-.ir, * a]enár

,

nen tóltöü g_vemek vonátkoaiJábú a vér §ze.ijlt]és az órökbc fogadó 5züló, il cti.: a szll]o hc-9ún vae) c eíaíJ,
5,2,4,j, u a vé. sz*inti 3telmek, ölökbe logadoí 8yermeL(, mostohagyelnrek vag, neve]l gye.mel iL Po]gái TóNényliijn),vúL szóló 2013, évi
V, tó.Vény Szerint] gyemekvéd9lmj neve|ö5Zülö álta] e.ioE!iszonta kcletéb.n neven g!e.hek k]!ételéve] . aki
5 2,4,3.i. húszév*néLfialalebb és ónálló kere§ettel nen lende]kezik.
5.2,4 3 2, huszonhálom évesnélnalalabb.ónálló kelesetlelnem lendeLkeZ]ké5 nappal oktatás nrunkalendjc szeriil tanU]mányokal ín]ylal.
5,2,,l3.]. lruszonöt évesnélt]atalabb. ónálló keresette] nen IendeLkezik is €elSóokt]}rási iniezhény nappalitagozatán lanu]mányokat i'olytat,
5.2,4.3.4. tanósan beteg. autisLa. illetle iesti. érzékszervj. é.telmi vagy beszédfogyatékos. korhatáüa Való tekinlel néLkú], amennyiben ez az ál]apol
a ]8, élelévélbe

agyemek25,

é ]etévének betö ttését me8elózóen
is fenná]lt,
JöYedelem] a sz€mélyj idv€d€lemddóIól
§2óló tóí!ény szerinl neghatározort. be]fuldról vagy kü]ftldlólszámazó megszezeti vagyoii
érték (bevétc]), jdeálve a jóvedelemkénl figyeLembe nem veit bevételt é§ az adóneóle§ jolede]met is, lo!ábbá az a bevéte]. ahel} után az
töNény szcrjnt adót. ]llelVe hozzíjárlíst ke|] íjzetíi,
egyszerúsitef vá|lalkozóiadó.ól, illetve;E egyszeúsireí közlehervise]é§ihozzáiáruLáyólszóló
5,2.5.1, A jóVedelni adarok alall havi neíó jóVedelmet kell éneni. A neltó,jöledeLem kiszámjt,isánál a bevét€]l az elismen kó lslgekke] és a
b€fi zetéSi kötelezefi Ség8eL Nókkentett ósszegben kel] 1e]tüntetni.
5,2,5,2, E]ism€É költ5égnek ninósüla Személ)ijövedeLémadóló]szóló tlJívéiyben elismú köLtség. yalaúint a fizelerl ra]lá5dij,
5,2,5,3. Benzetési kótelezettségnek f,inósül a szenélyi jöledelemadó, az egyszeúsiteü !ál]alkozási adó, a ma8ánszemé]}l telheló egyszeúSített
közteheíliselési hozzájánlá5, egészségbiztosítási hozzájaru|a§ és jánr]ék, eeé§zségil8yi szolgdltatási járulék nyugdrjjáruLéL! nyuedijbi4osjtási
jár!lék. mdgá_nyugdíjPénztáli tagdíj és munka!állalói járúlék
5.2,5,4. Ha a magánszemély aZ egyszerúsílett vállalkozói adó lagy eglszeúSitett kóztehJviselési hozzíjárulás alaPáu] szol_qáló bevételt Sz.Iez, a
bevéte] c§ókkeilhdó a §zemélyijóledelefradóról sZó]ó törvéiy §zeriil e]isfren kóilségnek minósúLó ]g.2olt kiadásokka]. ednek b áiyába. a beváe]

5.2,5

.10%;la],

5,2.j,j, A

de/őgazd$ági ósle.meló adóévj öslemleLésbő] szárnrazó berélele csó](k.nthelő az igazoLt k.hségekke]. lov.ibb:i a beraei 40% áial
Vagy a bevétel 359; ának, iLleive á]l.fieú}észiéseselén 949ránaK n.gtileló összeg8c abbaD iz es.rbe], ha az óslcíncld
bevét.le nem több mi.t a kisteflnelés éllé(hatáIa,Ha az óstgmc ó részél3únogalásl toLtósilottal. a bevéte] aklor .§illikenlheló. ]l3 12 neff löbb
mint a kistermdés éíékhaláúnaka folyósított támogatássa] növcLt összeBe,
5.2,5,6. Nem minósül jövedelemnek. igy a jóvedelembe sem keL] beszáú]tan] a lendkívii]] élelhe]tzetben n)úilharó lelepil]É§i táno8aldsl a
lakhatási támogatást a rendszeles gy*mekvédellni kedvernény keretében .J,újtolt támogátijlt, a kiegészitó gy€mekvédelmi támogatE nre]letr]
pótlékoq a neve]ós2ülők száfráIa ii?ered nevelé§i dijat é§ kúló. eLlfumányt. az an}asági lámogatásl. a ti2enharmadik ha!] i)'Ugdíja! a széFkodak
jubjleumjjUrtatásót. a sú]}os nroz9áskor]átozot1 sze]né]yek pénZbeLi közleL\ddéji }icd!éznényeit. a !akoL 5ze]né]lr iúradékiLtas a ]be}aréko5ság]
támoEala§! a íbgadó SzaNezet álta] az önkéntesnei kü]ór tör!ént aLep í]r billo5jOlt iut1.1i5L iz aLkamj mutiavilllalói lijnyvvel 1óllénö
muika!ég2És. ú egysHúsilelt i'oglalkonalfu, v.lanini a7 rdótódsZeren ]Li!u i (el.senel ,jáló há2raíláj] m!nlx havj e Lenédékél.a háuj
Seeitsegnyújtá§ ]crelében tálsada]]ni gondozásé,1 kapoft l]§ncLeldiiel az .telg]at'.ihasznii ashoz iyujtoü tanogann
5,2,5,? A jóvedelem§zámitásnál figyelnen kivúl ke]] hagyni a kóZlbg]aLkolaiásbóL szánnazó hav] ,jóVede]enne| a l'og]alkoaalá§I hel}eftesnó
tánogaiál ósszegét meghaladó réSzét,
j.2 5,8. A saládlagok
,ióvedelnét küldn külőn ke]] feltúntehi. A családi pól]éko!. .z áLlaeLlátáí és a laíásdij cimén kipotl ösves.l annak n
szenré]}nek ajóvedelmekéDt kell tl8yetenbe !enni. akile iekii.ettel azt tbUó5itják
5,2,j,9, Ahavi.]óvcdclen kiszámitásakol
megfeleló ö$zegg.l

d/.endszeles jóvedelem esetén a kélele,n benyújtásá! megelóző hónap a]att.
á' nem rendszele§jövedelem, il]etve vállalkozásból, ostelmeksho .2.imJzo]ovcdcien lscl.n
kapotlöszeeegyha!] átlagft kel] eeyúltescn igyelembc Veni],

. [eíe em

be.yúitásál nregeLóZő i tnkéL hónap a]aLl

2,ó Jóledelem típüs,i
5.2,6,1. ivlunkaviszonyból
5

és más foglalkoztatásj vjszonyból szá.mázó ]dvedelem: külónólen a m!nliaviszonlban. (öza La]n]azolli. közszo Bá at]
jogvi§zonyban. bíósági. úgr'észsé8i.igüSágiigyi Szo ]gálati .iogvjszonyban, honvédsé8, rcndvédehniSz€Ivek. a Nenz€liAdó és váfrl]]Vatal, polgóJ]
nenrzeLbjztonsagi szolgálatok hivarásos és szerzödéses §20lgáLati jogvi§zonrábin t'oiylaloft munka!égzé§re irán!uió tcléken}ségból, lo!ábbá
§zö!etkezet tag]akénl l'o1}ialoti szene]yes kó2remúkódést i3én}]ó, rVékenrslcbó sZamdó]öVedelcf
5,2.6.2, TaJsa§ é§ egyéni vállalkoaisbó]. óstemelói. i]]eNe §2e]]emi é5 ná§ ónáljó te!éke.ységbóL szá.nazó ]óvede eij: ill kel] tellúnleln a
jogdi.]at, továbbá a bélbeadó. a válBztolt könyvvizsgá|ó te!éL.n)ségébó] SZámazó ]öled€
iret, a gazdaság] lánisag ma_PaD52cmúL) lag]a állal kii]ói
szerzódéS szelini 101iesiteti mellókszol8áltatási,
5,2,63, Táppén2, g}dtekeondozási únogaiások: Iáppéiz lelhességj_gyermekígrj segéL!. g),e.fie|.!oIdozási .1ii. g].rn.].gondozási ngél}.
gyermekn.velési támogatás. család j póllék. gyermeklallásdii,
5 2,6,.l Nyugellátás és cgyéb nlugdijszeú rend§zeíes szociá]js e]Látá§ok: óregségi n),!gdii. ózveg!i és szüLó] n)!3dii. atrae líId5 é5 ba]c5cti
hozzárnozói nlúgeLláiások; korhatÁi elöttj ellátás. szoleáLalj. r.nídóság. ba]eftmivészüi é]eliáúdék.ímenet] báo!ászjiindék. fu].kan§ági el]áiás.
rehabiijtációs e]Lálás lokkantSági iáÉdék.rehab]lilíciós áliiLék. po
fthibi lá.]ós e lálások hizdstá.si !rór]él ht,a§láu utii lá.ó
,iövedelempót]ék,

kd^ZoLgálati

jíradék

iliki

hivata] és ffunkaúg)r] s2e ,e]i á]la] t'o,".osnof e álísok [ú]ónósen ez i{]ó5lio.úák jii!edéla e8és2ségk.jLlosodoltak
táínogatása. a fog|a]koziatási he]}eüesí!ő támo8atás. a2 ápo]]isi dii, az adó$á_scsókkenles] tímo8alás: mln]Qnalkiili,ámdak. á]Láskeresési iákdék,
áltáskeresési se8ély. képzésilánogaúsként t'o1yósi!ott kelesetpót|ójuttatá5
5,2,6,ó. Eg/éb,ióvedelem pé]dául az ösztóndij, szakképzéseló$zeíi]ggö pénzbeli .]uttat6oi, tiLzáIL(óZíSt eLósegitó mecé heré§ támogatás.
nevelószúlóidü, szociá]is gondo?óidü. végkielégi!ós és állampaphbó] 5záDa7ó ]óvedelem. ingatlan é§ ingó tilrgyak értéke5ilésébóL.Vaglon énékü
jog átruházásából Számazó jöyedelem. életjáradékbó], fóld és nás ineatLan bélbeadísából számazó invede]em. il]etve m nddr olyan iö!e.]eLeD.

5,2.6.5 Ónkomáiyzal. jiirá§i

lo bd ,enl,-,i'l e ,ln,clesf

5,27 A,övedel.mlö]a

kéreLemhez me]Lékelnike] a]övede em líF!sána( meefe e]ó iEtot Vact annak máso]atái,

