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A k6relmez6 adatai
Csal6di neve:

Utoneve(i)

Szuletesi helye:

Szuletes ideje

Anyja neve

Allampolgarsega
egyedul elo
nem egyedi.ll el6

Csaledi allapota

TAJ szama:

Adoszema:

LakOhelye:

Tart6zkodasi helye:

(d
Elerhetosege:

Kijelentem,hogy eletvitelszerLlen
a

telefonsz6ma
lakohelyemen

I

tartozkodasi helYemen elek.

e-mail cime,

.

Neve

A kerelmez6
Sziilet6si helye,
ideie

Anyja neve

adatai
Rokoni kapcsolat
megnevezese

TAJ szama

A k6relmez6 6s csalidtagjai havi nett6 jovedelme
A
A i6vedelem tipusa

1

Munkaviszonybol 6s mes
foglalkoztatAsi jogviszonyb6l
szarmazo ebb6l:
kOzfoglalkoztatAsb6l szarmaz6

2

Nyugellates es egy6b
nyugdijszerll rendszeres szocialis
ellatasok

3

TArsas 6s egy6nr vdllalkozesbo,
6stermeloi illetve szellemi 6s m6s
on6ll6 tev6kenysegbol szarmaz6

4.

Tepp6nz, g yermekgond026st
t6mogat6sok (kUldnosen, GYED,
GYES, GYET, csaladi P6tlek.
gyermektart6sdij, ervaeliet6s)

5

Onkormanyzat, jardsi hivatal 6s
munkarlgyr szervek altal foly6sitott
ell6Gsok

k6relmez6

j6vedelme

A
h6zastars/6lettars
.i6vedelme

A ktizeli hozzatartoz6k
jovedelme

6.

Egyeb nett6 jovedelem (Pl: alkalmi
munka)

7

0sszes jtivedelem:

Egy f6re jut6 havi csaladi nett6 jovedelem a k6relem benyijt6s6t megel626 h6napban:

Ft

A k6relem rovid indokolasa:

KUelentem, hogy
reszesiiltem.

a hadigondozesrol sz6l6 1994. evi XLV. torveny alapjan temetesi hozz6j6rul6sban nem

BUntetojogi felelossegem tudateban kijelentem, hogy
Hozzajarulok a nyilatkozatban szereplo adatoknak

a fenti adatok a valosagnak megfelelnek.
a szocialis igazgatasi eljaresban t6rten6

felhasznalasehoz. kezeles6hez
Retkozberencs,

20_(ev)_(honap)-(

nap)

k6relmez6 aleirasa

TAJEKoZTAT6 KERELEM BENYUJTASAHOZ SZUKSEGES IRATOKROL
A temet6si tamoqatas meqellaoitasahoz az alabbiak szUks6qesek:
k6relem nyomtatvany,
kerelmezo es csal6dtagjai jovedelemigazolasa,
az elhunyt halotti anyakonyvi kivonata,

.
.
.
.

k6relmezo nevere vagy egy haztartesban elO csaladtag nevere kiallitott temetesi szamla
eredeti peldanya.

A hav! itivedelem kisz6mitesakor:
a) a havi rendszeresseggel Jaro nem vallalkozasbol, illetve ostermeloi tevekenysegb6l (a
tovabbiakban egyutt: vallalkozas) szarmazo - lovedelem eset6n a kerelem benyujtasat megelozo
honap jdvedelmet,

b) a nem havi rendszeresseggel szerzett, illetve vSllalkozasbol szarmazo jovedelem eset6n a kerelem
benyUjtasanak h6napjat kozvetlenul megel026 tizenket honap alatt szerzett jdvedelem egyhavi atlagat
kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti sz6mitasnal azon h6napoknal, amelyek
adobevallassal mat h-zeft. idoszakra esnek, a jovedelmet a bevallott eves jovedelemnek e h6napokkal
aranyos osszegeben kell beszamitani.

JOvedelem tipusai:

6s mas foqlalkoztatasi viszonvb6l szarmazo itivedelem:

kulonosen a
jogviszonyban
birosagi, ugyeszsegi, igazsagi.lgyi
munkaviszonyban, kozalkalmazotti, kozszolgelati
szolgalati jogviszonyban, honvedseg, rendvedelmi szervek, a NAV, polgari nemzetbiztonsegi
szolgdlatok hivatesos es szerzodeses szolgalati jogviszonyaban folytatott munkavegzesre iranyul6
tevekenysegbol, tovabba szdvetkezet tagjak6nt folytatott - szemelyes kozremLjkod6st igenyl6-

l.Munkaviszonvbol

tevekenysegbol szarmazo Jovedelem.

2.Tarsas 6s eqv6ni vallalkozAsb6l. 6stermel6i. illetve szellemi 6s mas Onall6 tev6kenvs6qb6l
sz6rmaz6 iovedelem: itt kell feltuntetni a jogdijat, tovabbe a berbead6, a vAlasztott konyvvizsge16

tevekenysegebol szatmazo jovedelmet, a gazdasagi tarsasag maganszemely tagja altal kul6n
szezod6s szerint teljesitett mellekszolgeltatast.
qvermekqondoza si tamoqatasok:
t6ppenz, terhess6gi-gyermekagyi seg6ly,
3.T6pp6nz,
gyermekgondozasi dij, gyermekgondozesi segely, gyermeknevel6si tamogatas, csaladi potlek'
gyermektartasd ij.
4.Nvuqellatas 6s

eov6b nvuqdiiszerti rendszeres szocialis ellatasok: 6regsegi, rokkantsagi,
baleseti rokkantsagi nyugdij, ozvegyi 6s szuloi nyugdij, ervaelletes es baleseti hozzAtartoz6i

nyugellatasok, rendszeres szocialis jaradek, etmeneti iaradek, bAnyesz dolgoz0k egeszsegkerosodasi
jerad6ka, rokkantsAgi jaradek, rehabilitacios jaradek, politikai rehabilitacios ellatasok, hezastersi
p6Uek, hazastars utan jar0 jovedelempotlek.

5.Onkormanvzat es munka0qvi szervek 5ltal folv6sitott ell6tasok: kul0nosen az id6kor0ak
jaradeka, a rendszeres szoci5lis segdly, a berpotlo juttatas, az epolesi dij, az ad6ssagcsdkkent6si
tamogates, munkandlkuli jeradek. alleskeresesi jerad6k allaskeresesi segely, kepzesi tamogateskent
folyositott keresetpotlo juttatas.
6.Eqv6b iovedelem: peldaul az osztondij, szakkepz6ssel osszefuggo penzbeli juttat6sok,
neveloszul6i dij, szocialis gondoz6i dil, vegkielegites 6s allampapirb6l szArmazo jovedelem, ingatlan

ertekr:] jog atruhezasabol szermaz6 jovedelem,
szarmaz6 jovedelem, illetve minden olyan
ingatlan
b6rbeadasebol
mas
eletjaradekbol, fold 6s

es ingo targyak ertekesiteseb6l, vagyoni

jovedelem, amely az elozo sorokban nem kerult feltuntetesre.

Elismert kolts6qnek min6siil

a

szemelyi jovedelemadorol sz6l0 t0rv6nyben elismert k0ltseg,

valamint a fizetett tartasd ij

a

maganszemely az egyszerLisitett vallalkozoi ad0 vagy egyszerLlsitett kozteherviselesi
nozzajerules alapjaul szolgal6 bev6telt szerez, a bevetel csokkentheto a szemelyi j0vedelemad6r6l
szolo torveny szerint elismert koltsegnek minosulo igazolt kiadasokkal, ennek hianyaban a bev6tel 40
szaza|ekaval. Ha a mezogazdasagi ostermelo adoevi ostermel6sbol szermazo bev6tele nem tobb a
kastermeles ertekhatarenal (illetve ha reszere tamogatast folyositanak, annak a folyositott
tamogatassal novelt osszeg6nel), akkor a bevetel csokkenthet6 az igazolt koltsegekkel, tov6bbA a
bevetel 40%- enak megfelelo osszeggel, vagy a bevetel 8s%-anak, illetoleg ellattenyesztes eset6n 94

Ha

%- enak megfelelo osszeggel

Befizetesi ktitelezettsOqnek min6sUl a szem6l yi jovedelemad0, az egyszerLisltett vallalkozesi ad6, a
maganszemelyt terhel6 egyszen:isitett kOzteherviselesi hozzajarulaS, egeszs6gbiztositaSi hozzejarulas
es jarulek, egeszseg0gyi szolgaltatesi larulek, nyugdijjarul6k, nyugdijbiztositesi jarulek, magennyugdijpenztari tagdiJ es munkavallaloi j6rulek.
Nem min6siil 0ve delemnek

1. a temetesi segely, az alkalmankent adott atmeneti seg6ly, az onkormAnyzati segely, a rendklvuli

telepul6si tamogatas, a lakasfenntart6si tamogatas, az ad6ssagcsokkentesi tamogates,

2. a rendkivuli gyermekvedelmi tamogatas, a Gyvt.20/A. S-a szerinti penzbeli tamogatas, a Gyvt.
2018. S-anak (4)-(5) bekezdese szerinti potlek. a neveloszul6k szamara fizetett nevelesi dij es kulon
elletmany
3. az anyasagi tamogatas.
4. a tizenharmadik havi nyugdij, a szepkor0ak jubileumi .luttatasa,

5. a szemelyes gondoskodasert fizetend6 szem6lyi teritesi dij meg6llapitasa kivetelevel a sUlyos
mozgaskorlatozott szem6lyek pdnzbeli kozleked6si kedvezmenyei, a vakok szemelyi jaradeka 6s a

fogyatekossagi tamogatas,
6. a fogado szervezet 6ltal az onkdntesnek kulon tdrv6ny alaplan biztositott.iuttatas,

7. az alkalmt munkavellaloi konyvvel tOrten6 munkavegzesnek, az egyszertlsitett foglalkoztatasr6l
sz6lo torveny alapjen torteno munkavegzesnek, valamlnt a termeszetes szem6lyek kozott az
adorendszeren kivoli keresettel jero foglalkoztatasra vonatkozo rendelkezesek alapjan haztartasi
munkera letesitett munkavegzesre iranyu16 jogviszony kereteben munkavegzesnek( tovabbiakban:
haztadasi munka) havi ellenerteke,
8. a hazi segitsegnyrlltas kereteben tersadalmi gondozasert kapott tiszteletdij,
9. az energiafelhasznaleshoz nyUjtott tamogatas.

a szocielis szovetkezet (ide nem 6rtve az iskolaszovetkezetet) tagja altal a szovetkezetben vegzett
szem6lyi jovedelemado16l szolo t0rveny alapian
tevekenyseg ellenertekekent megszerzett,
adomentes bevotel
'!
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mell6klet a /2016. (11.12.) dnkormanyzati rendelethez

VAGYO NNYILAT OZAT
L A k6relmez6 szem6lves adatai
. .....
Neve.

...

Szuletesi neve. ... ...
Anyja neve. ....
Szi.llet6si hely. dv. ho. naP

Lakohely

......

Tartozkoddsi hely: ...
Tarsadalombiztositasi Azonosit6 Jele

ll. A k6relmez6 6s a vele kiizds heztartasban Lil6 szem6lvek vaqvona:

A. lnqatlanok
....... ........
1. Lakestutajdon es lakotelek{ulaidon (vagy allando, illetve tartos hasznalat): cime:

varos/kozseguvutca.................hsz.alapterulete""m2'tulajdonihanyad
a szezes ideje: .... .......... ev Becsult forgalmi ert6k:. "" " ""'

Ft

Haszon6lvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelo alahfzand6)
2. udul6tulajdon 6s udut6telek{ulaldon (vagy allando, illetve tartos hasznalat): cime:
hsz. alapterulete
..................varos/kozs6g

ut/utca...

, a szerzes ideje

tulajdoni h6nyad:

m2,

............ 6v Becsult forgalmi ertek:"

,,.,,,,',,,-, Ft
3. Egyeb, nem lakas celjara szolgalO epule!(epuletresz-)tulajdon (vagy 6lland6 hasznalat):
megnevezese (zartkerti epitmeny, mLihely, uzlet, mL]terem' rendel6, garezs stb ):
0uutca "
""
.... varos/kozseg
..cime:
a szerzes ideje:
'. ' ev Becsult
. .. m2, tulaldoni
hsz. alapterulete:

6rtek:.

.

...

,'

'

hanyad:

",'"

....... ....... Ft
forgalmj
hasznalat):
(vagy
ellando
4. Termofoldtulajdon
.......
........... varos/kozseg
......
, a szerzes
........... m?, tulajdona hanyad: ...........

.

..Ft

B.E oveb va ovonta

megnevezese: """ ' cime
hsz alapterulete:
.."" "" ,' uuutca
ideje: " " ev Becsult forgalmi 6rtek:'

vak

.

Gepjarm(: ' a) szemelYg6Pkocsi
ideje: ...................
tehergepjarmti,

autobusz:
...

rendsz6m a szezes

tiPUS......

'

',,,,.,,',,'.,,. Ft b)
Becsult forgalmi ertek:*. tipus ",'"",' "."" rendsz6m a szerzes ideje:
"""' Ft
Becsult forgalmi ertek:..
"
""

"

""

"" "

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valosegnak megfelelnek'

Hozz arulokanyilatkozatbanSzerepl6adatoknakaSzocialisigazgataSieljaraSbant0rten6
felhaszn6lasahoz, kezel6sehez
Kelt

EV

ho

nap

aleiras
tobbel
Meqieqvz6s: Ha a kerelmez6 vagy heztadasanak tagja barmely vagyontargybol egynel

,"nilifirl[,
kit0lten

i.

.

kell
uxxor a vagyonnyitat-kozat megfeleto pontlat a vagyontargyak szemeval egyez6en

van' a
nmennyiOen a vagyonnyilatkozatban feltuntetett vagyon nem a Magyarorsz6g teruleten
fel
kell
tgntetni
penznemeben
is
hivatalos
allam
szerinti
forgalmi erteket aiiagyon helye
:-B"ecsutt torgatmi ertlikent ai ingatlannak a telepulesen saof?sos forgalmi erteket kell feltuntetni.
'; BecsUtt f&gatmi ertekkent a je;mu kora 6s allapota szerinti erteket kell feltuntetni.

