KÉRELEM
átmeneti segély megállapításához
I.

Személyi adatok:

Név: .
Leánykori név: .
Születési hely, idő: .
Anyja neve: ...
TAJ száma: .. Családi állapot: 
Állampolgársága: 
Lakóhely címe: ....
Tartózkodási helye: ...
Munkahelye: .
1.) Az igénylővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: .fő.
Közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, a 20 fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vérszerinti, örökbefogadott, illetve nevelt gyermek; korhatárra való
tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve
nevelt gyermek, a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő
házastársa vagy élettársa.

2.) Az 1.) pontban szereplő közeli hozzátartozók:
1.) név:  szül. idő:  anyja neve: 
2.) név:  szül. idő:  anyja neve: .
3.) név:  szül. idő:  anyja neve: .
4.) név:  szül. idő:  anyja neve: .
3.) Egyedül élő vagyok:

IGEN

NEM

A kérelem rövid indokolása:
..
..
..
..
..
..
..
..


II. Jövedelmi adatok (Ft-ban)
A kérelmező, valamint az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók havi jövedelme forintban:
A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs
/ élettárs

Közös háztartásban élő
közeli hozzátartozók
1

2

3

Összesen

4

1. Munkaviszonyból és
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem, táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői, illetve
szellemi és más önálló
tevékenységből származó jöv.
3. Alkalmi munkavégzésből
származó jövedelem
4.Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből,vagyoni értékű
jog átruházásából származó
jövedelem
5. A gyermek ellátásához és
gyermek-gondozásához kapcsoló
támogatások (GYED,GYES,
GYET,családi pótlék, tartásdíj)
6. Nyugellátás , baleseti
nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
7. Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
8. Föld bérbeadásából származó
jövedelem
9. Egyéb jövedelem (pl.ösztöndíj,
értékpapírból származó jöv., kis
összegű kifizetések stb.)
10.A család havi nettó
jövedelme összesen (1+8)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem 9999999.Ft/hó.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy a kérelemben feltüntetett adatokat a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló mód. 1992. évi LXIII. tvben
előírtaknak,
az
egészségügyi
adatkezelésre
vonatkozó
törvény
rendelkezéseinek megfelelően kezeljék, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. §-a szerinti nyilvántartásban kezeljék, és
azokat a kérelem alapján lefolytatott szociális igazgatási eljárásban felhasználják.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. alapján az önkormányzat a
megyei APEH útján ellenőrizheti.
Nyilatkozom arról, hogy – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. §-ában foglalt, - az eljárás
megindításáról szóló értesítés iránti igényemről lemondok.
Kérelmem teljesítése esetén fellebbezési jogomról
( a megfelelő szövegrészt alá kell húzni)
lemondok

nem mondok le.

Dunavecse, _________ év ______________ hó ___ nap

..
kérelmező aláírása

A kérelemhez csatolni kell:
Kérelmező és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók:
- rendszeresen mérhető jövedelme esetén a kérelem beadását megelőző 1 havi nettó
jövedelem igazolása,
- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt
szerzett jövedelem egy havi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a fenti
számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a
jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell
beszámítani.
- Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12
hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama
alapján kell kiszámítani.
- 63/2006. Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot
- személyes nyilatkozatot
- Kérelem indokolásának megfelelően igazolás pl.gyógyszertámogatás esetében
gyógyszertár igazolása a gyógyszerköltségről, napközi ellátás térítésdíj tartozáskor
igazolás az elmaradt összegről, rezsiköltség igazolás
Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók
közössége.
Közeli hozzátartozónak számít:
- a házastárs, az élettárs;

- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő
házastársa vagy élettársa;
- az a vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, aki
= húszévesnél fiatalabb, és önálló keresettel nem rendelkezik,
= huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytat,
= huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytat,
= korhatárra való tekintet nélkül tartósan beteg, az autista illetve 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 tanuló, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra
vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolni kell.
Lakcím: az a lakó- vagy tartózkodási hely, ahol az érintett személy életvitelszerűen lakik.
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldről vagy
külföldről származó vagyoni érték (bevétel), függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül,
ideértve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat. Jövedelemnek minősül az a bevétel is, 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, az elismert költség kiszámítása során a bevétel csökkenthető a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a
bevétel 40 százalékával. 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%-nak megfelelő
összeggel, vagy a bevétel 85%-nak, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelmek között sem kell feltüntetni: a temetési segély, az alkalmanként
adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultnak járó pénzbeli támogatás, a
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás mellett folyósított pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és
külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint - a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, a segítségnyújtás
keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás. Nem
minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi
ellenértéke a minimálbér 50%-t nem haladja meg.
A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén
kapott összeget annak a személynek jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.
A havi jövedelem kiszámításakor
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,
- nem rendszeres jövedelem , illetve vállalkozásból, őstermelésból származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző tizenkét hónap
alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban,
közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban,
honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati
jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2. 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.
3. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén
szerzett bevétel. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkaválllaói könyvvel történő foglalkoztatás révén
szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-t nem haladja meg.
4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj,
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti
rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres
szociálisjáradék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai
rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a
rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadé k, álláskeresési
járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
7. 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 jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni
szükséges.
A kérelemhez csatolni kell:
Kérelmező és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók:
- rendszeresen mérhető jövedelme esetén a kérelem beadását megelőző havi nettó jövedelem igazolása,
- egyéb nem rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó
átlagjövedelem igazolása,
- személyes nyilatkozatot

NYILATKOZAT
Alulírott ... (név)
Dunavecse,  szám alatti lakos a kérelem
benyújtását megelőző háromhavi jövedelmemről a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez büntetőjogi
felelősségem tudatában az alábbiakat nyilatkozom:
(A megfelelő rész aláhúzandó!)
1.) Munkaviszonnyal nem rendelkezem.
2.) Rendszeres pénzellátásban nem részesülök.
3.) Alkalmi munkát végzek, melyből az elmúlt hónapban átlagosan .. Ft
jövedelmem származott. Alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkezem / nem rendelkezem.
4.) Az utolsó 12 hónapban semmilyen jövedelemmel nem rendelkeztem.
Egyéb megjegyzés:

.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy a kérelemben feltüntetett adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló mód. 1992. évi LXIII. tv-ben előírtaknak, az egészségügyi
adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék, valamint a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. §-a szerinti nyilvántartásban
kezeljék, és azokat a kérelem alapján lefolytatott szociális igazgatási eljárásban felhasználják.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. alapján az önkormányzat a megyei APEH útján ellenőrizheti.
Nyilatkozom arról, hogy – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 29. §-ában foglalt, - az eljárás megindításáról szóló értesítés iránti igényemről
lemondok.

Dunavecse,  év hó .. nap

..
aláírás

