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Települési támogatás iránti kérelem
lakásfenntartási támogatás megállapításához
(R.4.§-d)pontjai alapján)
I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok
Neve: ______________________________________ Születési neve: __________________________________
Születési helye, ideje:________________________________________________________________________
Anyja neve: ______________________________________ TAJ szám:



Családi állapot*: nőtlen, hajadon, házas, bejegyzett élettárs, élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs, özvegy, özvegy
bejegyzett élettárs
Állampolgársága*. magyar, vagy; ______________________ külföldi állampolgár esetén, Magyarországon
tartózkodás jogcíme: bevándorolt, letelepedett, menekült, vagy _______________________________________
Bejegyzett lakóhelye:
________ ____________________________________________________________u. _____________hsz.
Bejegyzett tartózkodási helye:
________ _____________________________________________________________u. _____________hsz.
Tényleges tartózkodási helye:
________ _____________________________________________________________u. _____________hsz.
Telefonszám (nem kötelező megadni): __________________________________________________________
E-mail cím (nem kötelező megadni): ____________________________________________________________
2. A kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ___________________ fő
3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Név,

TAJ

Születési név

Születési hely, év, hó, nap

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
*a megfelelő rész aláhúzandó

Anyja neve

Bejelentett lakóhely
Tartózkodási hely

II. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A.

B.

A jövedelem típusa

Kérelmező

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve
szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek
által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

C.
A kérelmezővel közös háztartásban élő
további személyek

III. Lakásviszonyok
A támogatással érintett lakás nagysága: ______________ m2
A lakásban tartózkodás jogcíme: _______________________ (pl.: tulajdonos, bérlő, albérlő, családtag, stb.)
IV. nyilatkozatok
1. A kérelemmel érintett lakásban előre fizetős (kártyás) gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék
működik – nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó)
Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót, illetve csatolja kérelméhez a szolgáltató utolsó havi
számlájának másolatát: ____________________________________________________________________
{Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a készülék
működtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének
elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is [63/2006. (III.27.) Korm. rend. 22. § (1) bekezdés]}
2. A lakhatást nagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás (ok)* - ahová a támogatás utalását kéri:
__________________________________, __________________________________
*amennyiben a támogatást közüzemi költséghez kéri, csatolni kell a közüzemi szolgáltató utolsó havi számlája másolatát, ha a
támogatást albérleti díjhoz kéri, csatolni kell az albérleti szerződés másolatát

3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
−

életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek**(a megfelelő rész aláhúzandó),

− a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a
Nemzeti Adó és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Kijelentem, hogy a lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelemnek teljes egészében helyt adó
döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.
(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
Dátum: _________________________________
___________________________________________
a kérelmező aláírása
** Ezt a nyilatkozatot csak akkor kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai
Neve: ________________________________________________________________________________________________
Születési neve: _________________________________________________________________________________________
Anyja neve: ___________________________________________________________________________________________
Születési hely, év, hó, nap: ________________________________________________________________________________
Lakóhely: _______________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely: ________________________________________________________________________________________
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
II. A kérelmező és a háztartás valamennyi tagjának vagyona
A. Ingatlanok



1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
címe: ___________________ város/község ________________________ út/utca _____ hsz. alapterülete: ______ m2, tulajdoni
hányad: ______________, a szerzés ideje: _____________ év
Becsült forgalmi érték:* ________________ Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
Haszonélvező neve: _______________________________________________
Vagyoni értékű jog (haszonélvezet) értéke: _____________________________
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
címe: ___________________ város/község ________________________ út/utca _____ hsz. alapterülete: ______ m2, tulajdoni
hányad: ______________, a szerzés ideje: _____________ év
Becsült forgalmi érték:* ________________ Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
Haszonélvező neve: _______________________________________________
Vagyoni értékű jog (haszonélvezet) értéke: _____________________________
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): _____________________________________
címe: _______________________ város/község _____________________ út/utca _________ hsz. alapterülete: ______ m 2,
tulajdoni hányad: ______________, a szerzés ideje: ______________ év
Becsült forgalmi érték:* ________________ Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
Haszonélvező neve: _______________________________________________
Vagyoni értékű jog (haszonélvezet) értéke: _____________________________
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: ____________________________________________________
címe: _________________________ város/község ___________________ út/utca ________ hsz. alapterülete: ______ m 2,
tulajdoni hányad: _______________, a szerzés ideje:______________ év
Becsült forgalmi érték:* ________________ Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
Haszonélvező neve: _______________________________________________
Vagyoni értékű jog (haszonélvezet) értéke: _____________________________
B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi: ___________________________ típus _________________ rendszám
gyártási éve: ________________, a szerzés ideje __________________ év
Becsült forgalmi érték:** ________________ Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ____________________ típus _______________ rendszám
gyártási éve: ________________, a szerzés ideje __________________ év
Becsült forgalmi érték:** ________________ Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális
igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: ________ év _____________________ hó _______ nap
_____________________________________
aláírás
*Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
**Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.

III. Nyilatkozatok
1. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy
a) pénzforgalmi számlával nem rendelkezem, vagy
b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: _______________________________________________________________________
pénzforgalmi számla száma: __________________________________________________________________________
pénzforgalmi számlán kezelt összeg: ____________________________________________________________________
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: _______________________________________________________________________
pénzforgalmi számla száma: __________________________________________________________________________
pénzforgalmi számlán kezelt összeg: ____________________________________________________________________
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: _______________________________________________________________________
pénzforgalmi számla száma: __________________________________________________________________________
pénzforgalmi számlán kezelt összeg: ____________________________________________________________________
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ________________________________________________________________________
pénzforgalmi számla száma: ___________________________________________________________________________
pénzforgalmi számlán kezelt összeg: ____________________________________________________________________
2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy a velem együttélő
közeli hozzátartozóm
a) pénzforgalmi számlával nem rendelkezik, vagy
b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: _______________________________________________________________________
pénzforgalmi számla száma: ___________________________________________________________________________
pénzforgalmi számlán kezelt összeg: ____________________________________________________________________
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ________________________________________________________________________
pénzforgalmi számla száma: ___________________________________________________________________________
pénzforgalmi számlán kezelt összeg ____________________________________________________________________
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: _______________________________________________________________________
pénzforgalmi számla száma: __________________________________________________________________________
pénzforgalmi számlán kezelt összeg: ____________________________________________________________________
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: _______________________________________________________________________
pénzforgalmi számla száma: __________________________________________________________________________
pénzforgalmi számlán kezelt összeg: ____________________________________________________________________
3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a hatóság a fentiekben megjelölt
pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a pénzforgalmi számlán kezelt összeg tekintetében.
4. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális
igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

___________________________________
kérelmező, ill. törvényes képviselő aláírása

Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett
vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell
tüntetni.
*
**

Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
A hiányzó adatokat kell kitölteni.
Lakásfenntartási támogatás akkor adható, ha a háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg több
személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén a 200%-át, és
vagyonnal a kérelmező, illetőleg családtagja nem rendelkezik.
I. Személyi adatok
Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek
közössége.
Lakóhely, vagy tartózkodási hely: a kérelem benyújtását megelőzően az okmányirodánál bejelentett és a lakcímet
igazoló érvényes hatósági igazolványba (lakcímkártyába) bejegyzett lakóhely vagy tartózkodási hely.
Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, vagy házastársától külön él, kivéve, ha házastársa van.
A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.
Gyermek:
1. a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel

nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti,
örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
2. korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25.
életévének betöltését megelőzően is fennállt. (a továbbiakban: fogyatékos gyermek)
II. Jövedelemre vonatkozó adatok
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes
jövedelmet is, továbbá az a bevétel, 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 elismert 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, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek
minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi
őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak,
annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a
bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő
összeggel.
Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott
átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő
gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az
anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szép korúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó
szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő
munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi
ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz
nyújtott támogatást. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
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
1. rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,
2. nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem

benyújtását megelőző tizenkét hónap
alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban,

2.

3.
4.

5.

6.

közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban,
honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses
szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként
folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem:
itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó
jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített
mellékszolgáltatást.
Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj,
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj,
árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, az átmeneti
bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka,
rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után
járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
Önkormányzat Járási Hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak
járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj, az
adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési
támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális
gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből,
vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából
származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak
másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.
III. Nyilatkozatok
A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában és a lakásfenntartással összefüggő
azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb
mértékben veszélyezteti. Lakásfenntartási kiadásnak kell tekinteni a távhő-szolgáltatási díjat, a villanyáram, a víz- és
gázfogyasztás, a szemétszállítás költségeit, a közös költséget, a tüzelőanyag költségét, a lakbért, vagy albérleti díjat,
valamint a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét.
A lakhatást legnagyobb mértékben veszélyeztető költségnek kell tekinteni különösen a lakásfenntartási költségek
legnagyobb hányadát képező költségeket, valamint azon költségeket, amelyek kiegyenlítése tekintetében a
kérelmezőnek elmaradása van.

NYILATKOZAT
Nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről
/kérelmező /
Alulírott (név) _________________________________ (szül. hely, év, hó, nap: _____________________________)
nyilatkozom, hogy az alábbi – nem havi rendszerességgel szerzett – jövedelemmel rendelkezem:
1. Rokoni támogatásból származó – a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kapott – jövedelem egy havi átlaga:
______________ Ft
2. Egyéb jogcímen szerzett – a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kapott – jövedelem egy havi átlaga:
_______________ Ft
3. Tartásdíjból származó jövedelmem az alábbiak szerint alakult
•

gyermek neve: _______________________________________ a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kapott
tartásdíj egy havi átlaga ______________________________ Ft
gyermek apjának neve, születési ideje: _____________________________

•

gyermek neve: _______________________________________ a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kapott
tartásdíj egy havi átlaga ______________________________ Ft
gyermek apjának neve, születési ideje: _____________________________

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználáshoz, kezeléshez. Tudomásul veszem, hogy a
nyilatkozatban közölt adatok valódiságát az ágazati törvény felhatalmazása alapján az Önkormányzat – a NAV (Nemzeti Adó- és
Vámhivatal) hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.
Ópusztaszer, _________________________________
________________________________
Aláírás

NYILATKOZAT
Nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről
/kérelmező házas/élettársa /
Alulírott (név) _________________________________ (szül. hely, év, hó, nap: _____________________________)
nyilatkozom, hogy az alábbi – nem havi rendszerességgel szerzett – jövedelemmel rendelkezem:
4. Rokoni támogatásból származó – a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kapott – jövedelem egy havi átlaga:
______________ Ft
5. Egyéb jogcímen szerzett – a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kapott – jövedelem egy havi átlaga:
_______________ Ft
6. Tartásdíjból származó jövedelmem az alábbiak szerint alakult
•

gyermek neve: _______________________________________ a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kapott
tartásdíj egy havi átlaga ______________________________ Ft
gyermek apjának neve, születési ideje: _____________________________

•

gyermek neve: _______________________________________ a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kapott
tartásdíj egy havi átlaga ______________________________ Ft
gyermek apjának neve, születési ideje: _____________________________

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználáshoz, kezeléshez. Tudomásul veszem, hogy a
nyilatkozatban közölt adatok valódiságát az ágazati törvény felhatalmazása alapján az Önkormányzat – a NAV (Nemzeti Adó- és
Vámhivatal) hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.
Ópusztaszer, _________________________________
________________________________
Aláírás

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS
(csak az alábbi nyomtatványon kiállított igazolás fogadható el)
Munkáltató megnevezése, címe: ___________________________________________________________________________
Munkavállaló neve: ______________________________________________________________________________________
Lakcíme: ___________________________________________________________________ alatti lakos jövedelmének igazolása.
Munkaviszony kezdete: _____________________________________________________________________________________
Igazoljuk fent nevezett munkavállalónak utolsó havi keresetére, jövedelmére vonatkozó adatokat.

Év, hónap

Számfejtett
munkabér
táppénz

Ebből levonások
Személyi
jövedelemadó

Nyugdíj-járulék

Egészségbiztosítási
járulék

Munkaerő-piaci
járulék

Tartásdíj

Számított havi nettó jövedelem (munkáltató tölti ki): ____________________ Ft.
A kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett béren kívüli juttatás (pl. étkezési
hozzájárulás, üdülési csekk, iskoláztatási támogatás, Internet hozzájárulás, utazási költségtérítés stb.) 1/12-ed részének nettó
összege: _____________________ Ft.
Jelen személy jövedelme közfoglalkoztatásból származik*:

igen

nem

Dátum: ________________________________
PH
______________________________________
munkáltatói aláírás
•

a megfelelő rész aláhúzandó

Nyilatkozat munkahellyel nem rendelkező esetén (kérelmező)
..............................................................................név /szül.:..............év.................................hó..............nap.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy munkahelyem .............................................óta nincs.
Ennek oka:........................................................................................................................................................
Munkaügyi Központ által regisztrált:

igen

nem

Alkalmi munkából származó jövedelmem a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt összesen:
...............................................,-Ft
Ennek egyhavi átlaga:....................................,.-Ft
Ópusztaszer, ……... év ............................ hó .......... nap
………….............................................
kérelmező

Nyilatkozat munkahellyel nem rendelkező esetén
(kérelmező házastársa/élettársa, gyermeke)
..............................................................................név /szül.:….............év...............................hó..............nap.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy munkahelyem ..............................................óta nincs.
Ennek oka:.........................................................................................................................................................
Munkaügyi Központ által regisztrált:

igen

nem

Alkalmi munkából származó jövedelmem a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt összesen:
...............................................,-Ft
Ennek egyhavi átlaga:....................................,.-Ft
Ópusztaszer, …….. év ………………… hó ………nap
.............................................................
aláírás

NYILATKOZAT
/ kérelmező /
Alulírott:
neve: …………………………………………………………………………………………..
születési neve: ………………………………………………………………………………...
anyja neve: ……………………………………………………………………………………
születési hely, év, hó, nap: ………………………………………………………….................
lakóhely: ………………………………………………………………………………………
tartózkodási hely: ……………………………………………………………………………...
érvényes mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkezem.
*
1. Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § j) pontjában foglaltak szerint
keresőtevékenységnek nem minősül a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott
tevékenységem, mert az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok
szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni.
2. Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § j) pontjában
foglaltak szerint a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenységem
keresőtevékenységnek minősül, mert az abból származó bevétel után személyi jövedelemadó
bevallás benyújtására vagyok kötelezett.

Kelt: Ópusztaszer, ……………………………….

……………………………………..
aláírás

* a megfelelő rész jelölendő

NYILATKOZAT
/ kérelmező házas/élettársa gyermeke /

Alulírott:
neve: …………………………………………………………………………………………..
születési neve: ………………………………………………………………………………...
anyja neve: ……………………………………………………………………………………
születési hely, év, hó, nap: ………………………………………………………….................
lakóhely: ………………………………………………………………………………………
tartózkodási hely: ……………………………………………………………………………...
érvényes mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkezem.
*
1. Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § j) pontjában foglaltak szerint
keresőtevékenységnek nem minősül a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott
tevékenységem, mert az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok
szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni.
2. Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § j) pontjában
foglaltak szerint a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenységem
keresőtevékenységnek minősül, mert az abból származó bevétel után személyi jövedelemadó
bevallás benyújtására vagyok kötelezett.

Kelt: Ópusztaszer, ……………………………….

……………………………………..
aláírás

* a megfelelő rész jelölendő

