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Egy6b nett6 jovedelem (Plr alkalmi
munka)

A

A

k6relmez6

hazast6rs/6lettars
jtivedelme

j0vedelme

A kozeli hozzatartoz6k
jovedelme

7

0sszes i6vedelem

Egy f6re juto havi csaladi nett6 jdvedelem a k6relem benyLijtes6t megel626 h6napban
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A k6relem rovid indokol6sa:

Buntetojogi felelossegem tudateban kijelentem, hogy
Hozzelarulok a nyilatkozatban szereplo adatoknak

a fenti adatok a valosagnak megfelelnek.
a szocialis igazgatasi eljarasban torteno

felhasznAlasahoz, kezel6sehez.
Retkozberencs,

20-(ev)-(honap)-(nap)

k6relmez6 alairasa

rAJexozrato

KERELEM aeNvu.JrAsAHoz SzUKSEGES IRAToKRoL

m eq6llapitisihoz az al6bbi ak szii ks6qesek:
nyomtatvany,
kerelem
kerelmezo es csaledtagjai j6vedelemigazol6sa,
1. melleklet szerinti vagyonnyilatkozat

A kedvezmon

.
.

.

A havi i tivedelem kiszAmitasakor:

a) a havi rendszeresseggel jaro

-

nem vallalkozasbol, i lletve ostermeloi tev6kenysegbol (a
tovabbiakban egyutt: vallalkozas) szermazo - iovedelem ese ten a kerelem benyujtasat megelozo
h6nap jovedelmet,

b) a nem havi rendszeresseggel szerzett, illetve vallalkoz6sbol szarmazo jovedelem eseten a kerelem
benyujtasanak hOnapjat kozvetlen0l megelozo tizenket honap alatt szerzett.iovedelem egyhavi atlaget
kell filyetembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti szamitasnal azon h6napoknal, amelyek
adObevillassat met F-zad. idoszakra esnek, a lovedelmet a bevallott eves jovedelemnek e honapokkal
arenyos osszegeben kell besz6mitani
Jovede lem tipusa i:

ris m6s foq la lkoztat6s i v iszonyb6l szarmaz6 iovedelem: kulonosen a
kozszolgalati jogv iszonyban birosagi, Ugyeszsegi, igazsagUgyi
kozalkalmazotti,
munkaviszonyban,
1.M unkaviszonvbol

szolgalati jogviszonyban, honvedseg, rendv6delmi szervek, a NAV, polgari nemzetbiztonsagi
szolgalatok hivat6sos 6s szerz6d6ses szolgelati jogvi szony6ban folytatott munkavegzesre aranyulo
tev6kenysegbol, tovAbba szovetkezet tagjakent foly tatott - szemelyes kozremLikodest igenylotevekenyseg bol szarmazo jovedelem
2.Tarsas L6s eqv6ni v6llalkoz6sbol ,6stermel6i . illetve szellemi 6s mas onal16 tev6ken vs6ob5l
szarmazo OV elem: itt kell feltuntetni a jogdijat, tovabba a b6rbead0, a valasztott k0nywizsgal6
tevekenysegebol szetmazo Jovedelmet, a gazdasargi tarsasag maganszem ely tagja altal kUlon
szerzodes szerint teljesitett mellekszolgaltatast
qvermekqondozisi tamo cl at6sok: tappenz, terhessegi-gyermekagyi segely,
3.T5po6nz
gyermekgondozasi dil, gyermekgondozasi seg€ly, gyermeknevelesi tamogatas, csaladi p0tl6k,
gyermektartesd ij

6s eqv6b nvuqdiiszerU rendszeres szocialis ell5tisok: 6re gseg i, rokkantsagi,
nyugdij. 0zvegyi es szuloi nyugdij, arvaellatas 6s baleseti nozzebdoz6i
rokkantsagi
baleseti

4.Nvuqella tas

nyugellatasok, rendszeres szocialis jaradek, 6tmeneti jarad6k, banyasz dolg026k egeszsegkarosodasi
jaradeka, rokkantsegi jarad6k, rehabilit6cios j-rrad6k, polltikai rehabilitdci6s ellatasok, hazastarsi
p6tl6k, h6zas tArs utan j616 jovedelempotl6 k.
5.Onkorm6n vzat 6s munka[iqvi szerv ek altal folv6sitott ellatasok: kulon0sen az idokorUak
jerad6ka, a rendszeres szocialis segely, a berpotld juttates, az apolasi dlJ, az ad6s sagcsokkent6si
tamogatas, munkan6lkuli Jarad6k, ellaskeresesi iaradek alleskeresesi seg6ly, kepzesi t6mogatask6nt
folyositott keresetpotlo I uttatas
6.Eov6b itivedel em peldaul az osztondij, szakk6pz6ssel osszefuggo penzbeli juttatasok,
neveloszul6i dij, szocialis gondoz6i dij, vegkielegites es allampapirb6l szatmaz6 jovedelem, ingatlan
es ing6 tergyak 6rtekesiteseb6l, vagyoni 6rtekLi jog atruhAzasabol szarmazo jovedelem,
eletjaradekbol, fold es mas ingatlan berbeadasebol szermaz6 jovedelem, illetve minden olyan
jovedelem, amely az elozo sorok ban nem kerult feltuntet6sre.
a szem6lyi jovedelemadorol sz6l0 t0rvenyben elismert koltseg,
m
kOlts6 nek min

rt

valamint a fizetett tartasd ij.

a

maganszembly az egyszer(sitett vdllalkozoi ado vagy egyszerUsltett kozteherviselesi
hozzAjarules alapjaul szolgalo bev6telt szerez, a bevetel csokkentheto a szem6lyi j0vedelemad6r6l
szolo torveny szerint elismert koltsegnek minosu16 igazolt kiadasokkal, ennek hianyaban a bevetel 40
szAzallklval. Ha a mezogazdas6gi ostermelo ado6vi ostermelesbol szarmazo bevetele nem tobb a
kistermelos ertekhataranal (illetve ha r6szere tamogatest foly6sitanak, annak a folyositott
temogatassal novelt osszegen6l), akkor a bevetel csokkentheto az igazolt koltsegekkel, tovabb6 a
bevetet 40%- anak megfelelo osszeggel. vagy a bevetel 85%-anak, illetoleg allattenyeszt6s eset6n 94

Ha

%- enak megfelelo osszeggel.

Befizet6si ktitelezetts6qnek min6siil a szemel yi jovedelemado, az egyszerUsitett vallalkozasi ad6, a
maganszem6lyt terhel6 egyszeri.lsitett koztehervisel6si hozzajArulas, egeszs6gbiztositasi hozzdtjSru15s
es j6rul6k, egeszsegugyi szolgaltatasi jerulek, nyugdiijarulek, nyugd ijbiztositasi j6rul6k, magAnnyugdijpenzteri tagdij 6s munkavallal6i jarulek.
Nem min6sUl 6vedelemnek
1. a temetesi seg6ly, az alkalmankent adott atmeneti seg6ly, az onkormanyzati segely, a rendkivuli
telepulesi tamogates. a lakasfenntartasi tamogatas, az adossagcsokkentesi tamogatas,

2. a rendkivuli gyermekvedelmi temogatas a Gyvt 20/A. S-a szerinti penzbeli tamogatas, a Gyvt.
2018. S-anak (4)-(5) bekezdese szerinti potlek, a nevel6sz0lok szamara fizetett nevelesi dij es kUlon
ellatmeny,
3. az anyasagi tamogatas,
4. a tizenharmadik havi nyugdij, a szepkoruak jubileum i juttatesa,

5. a szemelyes gondoskodasert fizetend6 szemelyi teritesi dij megallapitasa kivetelovel a sUlyos
mozg6skorlStozott szemelyek p6nzbeli kozlekedesi kedvezm6nyei, a vakok szemelyi jaradeka es a
fogyatekossagi tamogates,
6. a fogado szervezet altal az onkentesnek k0lon torveny alapian biztositott juttatas,

7. az alkalmi munkavallaloi konyvvel torteno munkav6gz6snek, az egyszerusltett foglalkoztatasr6l
sz6l6 torveny alapjan torteno munkavegzesnek, valamint a termeszetes szemelyek kozitl az
ad6rendszeren kivUli keresettel jarO fog lalkoztatasra vonatkozo rendelkezesek alapjan haztartasi
munkera letesitett munkavegzesre irenyulo jogviszony keret6ben munkav6gz6snek( tovabbiakban;
haztartasi munka) havi ellen6rteke,
8. a hazi segitseg nyu.jtas kereteben tarsadalmigond026sert kapott tiszteletdij'
9. az energiafelhasznalashoz nyUitott tamogatas.
10. a szocialis szovetkezet (ide nem ertve az iskolaszovetkezetet) tagja 6ltal a szovetkezetben v6gzett
szem6lyi jovedelemad6rol szolo t0rveny alapjan
tevekenyseg ellenertekek6nt megszerzett,
bev6tel
ad6mentes

a
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A kerelmezd szemelves adatai

Neve.
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....

Szulet6si neve .... ....
Anyja neve . ..
Szuletesi hely. 6v. ho. naP
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Lakohely
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Tartozkodast hely:
Tarsadalombaztositasi Azonosito Jele
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ll. A k6relm ez<i 6s a vel e kdzos hezt artasban

A. lnq

616

szemrilvek va ov o na:

lanok

1. Lakastulajdon es lakotelek{ulajdon (vagy allando, illetve ta(6s hasznalat): cime: ................
m2, tulajdoni hanyad
0uutca. .... . . ... .. hsz. alapterulete:

'."

vArosikozs6g

., a szerzes ideje: ......... ...... ev Becsolt forgalmi

6rtek:.

"" ,'

Ft

'

Haszonelvezeti joggal terhelt; igen nem (a megfelelo alah0zando)
2. Udulotulajdon es ud ulotelek{ulajdon (vagy alland6, illetve tart6s hasznalat): cime:
hsz alapterulete:
......
6rtek:"
forgalmi
a szerzes ideje: ........... .... 6v Becsult
tulaldoni

Lluutca

.......................v6ros/kozseg
henyad:
. .. Ft

""

m2,

3. Egy6b, nem lakas celjara szolgalo 6pulet-(epuletresz)tulajdon (vagy alland0 hasznSlat):
megnevezese (zartkerti epitmeny, mtihely, uzlet, mtlterem, rendelo, garAzs stb'):
uVutca
varos/kozs6g"
.........................cime:

...................

6v Becsult

hsz. alapterulete: ........... m2, tulajdoni h6nyad: ......... ......., a szerz6s ideje
............ . .... Ft
forgalmi

ertek:-

4. Termofoldtulaidon (vagy alland0 hasznalat): megnevezese:
i.rVutca
.. varos/kozseg
ideje
szerzes
a
,
m2, tulaldoni hanyad: ..............

.,,..,,.,,,, cime:
............. hsz. alapterulete:
ev Becstjlt forgalmi ertek:*

Ft

B. EqV 6b vaqvon rovak
Gepj6rmr.i: 'a) szemelygepkocsi:

....... .

tipus
edek:*-

.

.. ... .. .. .. ....
". ' rendszdm a szezes
""
.... . Becsult forgalmi
" Ft b)
ideje: ..
... tipus ....... ..... ... rendszem a szerz6s ideje:
tehergep,ermti,
" Ft
......... Becsiilt forgalmi
Kijelentem, hogy a fenti adatok a val6sagnak megfelelnek.
Hozzajarulok a nyilatkozatban szerepl6 adatoknak a szocialis igazgatasi eljarasban torten6

......

autobusz:

ertek:--

"

" ""

felhasznalasahoz. kezeldsehez.
Kelt

6v

h6

nap
a le

iras

Meqieqvz6s: Ha a kerelmezo vagy haztartasanak tagja barmely vagyontargyb0l egynel t0bbel

r"niEiiE-.ir,,

"xror

a vagyonnyitatkbzat megfelelo pontjat a vagyont6rgyak szamaval egyezoen kell

kitolteni.
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltuntetett vagyon nem a lvlagyarorszeg teruleten van, a
forgalmi erteket aiagyon helye szerinti ellam hivatalos p6nznemeben is fel kell tUntetni.
- B"ecsult forgalmi erfikent az ingatlannak a telepul6sen szokasos forgalmi erteket kell felttlntetni.
r- Becsult firgalmi ertekkent a j6imLi kora es allapota szerinti erteket kell feltuntetni.

