Jövedelemnyilatkozat
A.) Személyes adatok:
1.

Az

ell'áÍást igény1ő neve

2.

Az

ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe:

3.

Az

ellátást igénylő tartózkodási helyének címe:

(leánykori név is);

4.Haaz ellátást igénylő nem cselekvőképes,

a

törvényes képviselő neve:

5.

A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe:

6.

Az igénylővel egy |lázÍartásban élő köze]i hozzátartozők szám:

7.

A

6. pontban szereplő közelihozzátartozók

.'...........'.....".......'........ fő.

neve:

a.)
b.)

c.)
d.)
e.)

f.)
g

)

'.'........'..

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS

l.
2.

Bejelentett lakóhely címeként a lakcímigazolvanyban szereplő lakóhely, illetve több lakóhely esetén az állandó lakóhely
címét kell feltiintetni'

Kozelihozzátastozó

a.) ahiaastárs, az élettars4
b.) a húszévesnélfiatalabb, önálló

keresettel nem rendelkező: a huszonhárom évesnélÍiatalabb önálió
keresettel nem rendelkező, a nappali okatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytató; a huszonöt

évesnélfiatalabb önál1ó keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézménynappali tagozatán

3'
4.

tanulmanyokat folytató, vér szerinti' örÖkbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
c.) korhatárra való tekintet nélkül a taftósan beteg, az autist4 illetve a testi, érzékszervi,értelmi, vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amenrryiben ez az átlapo{'a
gyermek 25. életévénekbetöltését megelózően is fennállt,
d.) a 18. életévétbe nem töltöft g,Vermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szÍilő, i1letve a
szülő hazastarsa vagy élettársa.
Azegyhiutartásbut é1ő közeli bozzátartozókjövedelmét, hozzátartozókszerintkell íeltiintetni.
A 2. és 3^ jövedelemtípusba tafiozó jtivedelmek kivételévela kérelem benyrljtását megelóző harom hónap
átlag| övedelmét

5. A

jtivedelemadó bevallás azonos megnevezésri rovatában szerepltí összeg 12-ve1 osztott IésZétkell beími'
jövedelemnyilatkozatban fe]tüntetett jövedelmekról a típusanak megfelelő igazolást, vagy annak fénymáso1atát
(nyugdíjszelvény, munkáltatói igazo1ás, szerzódés, stb.) ajövedelemnyilatkozathoz csatolni kell'
Az egy forejutó havi nettó családijövedelem a havi családi összjövedelem oszlva a köze|ihozzátutozók számával.
A jcivedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátutozó!,llak is alá kell írniuk. Ha az ellátást
igénylo, vagy anrrak közelihozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselóje jogosult az aláírásra.

6. A
7.
8.

kell szerepe1tetni.

2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyujtását megelózo évre vonatkozó személyi

B.) Jovedelmi adatok:
A jovedelem típusa

Kérelmező

1 . Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból
származó iövedelem és táooénz

|övedelme:

KÓ zeli

a.)

h o

zzátarto

b.)

c.)

zók i övedelme
d.)

e.)

f.)

Osszesen:

s.)

2. Társas és egyéni vállalkozásból
származó iövedelem

3.

Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből,
vagyoni értékrÍjog
átr.aházás áb őI származő

i

ö

vede l em

4. Nyugellátás, baleseti nyugeilátás,
egyéb nlu gdíi szeni eilátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások
(G\TD, G\TS, GYET, családi
pótlék' gyermektartásdíi. stb')

6.

onkormányzat

és munkaügyi

szervek által folyósított rendszeres

pénzbeIi ellátás

(álláskeresési

járadék, segély, rendelkezésre állási
támogatás, rendszeres szociális
segély' stb.)

'7. Föld bérbeadásából

származő

iövede]em

8. Egyéb (pi. ösztöndíj, értékpapírból származő jövedelem, kis összegű kifizetések)
9. Ósszes brunó iövedelem

l0.

Személyi jövedelemadó

előleg összege
1

l.

vagy

Egészségbiztosítási és nyugdíj-

iárulék összege
12.

13.

Munkavállalói iárulék összege
A család havi nettó jövedelme

összesen 19-(10+1 1+12\l

Egy fbre jutó havi családi nettó jövedelem.
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATK6ZAT-ban közö1t

megfelelnek.

adatok

a

valóságnak

Ellátást igénylő, vagy törvényes képviselő alákása

Cselekvőképe s hozzátartozők aláírása

