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aktív korúak elldtdsónak megáIlapítdsdra

I. Személyi adatok

1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve:
Születési neve: .''......
Anyja neve: .........
Születési hely, év, hó, nap:
Lakóhe1y:
Tartózkodási hely:
Társada1ombiztosításiAzonosítóJe1e:..'.......
Telefonszám (nem kötelező megadni) : ...............
Bankszámlaszám (akkor kell megadni,ha a folyósítást bankszámlára kéri.):
A folyószámIát v ezető pénzintézet neve : .........

2. A kérelmező családi állapota:
l egyedülálló
n házastárs áv all élettársával él együtt

3. A kérelmező
l fogyatékossági támogatásban részesül
n fogyatékossági támogatásban nem részesül

4. A kérelmező iskolai végzettsége:
n 8 általánosnál kevesebb
l 8 általános
l középiskolai érettségi
l felsőfokú

5. A kérelmező szakképzettsége:
a szalú<épzetts éggel nem rendelkez ik
a szald<ép zett s é g g e l rende lkez ik, annak m e gnev ez é s e :

6. A házastárs/élettárs személyi adatai:
Neve:

Anyja neve:
Születési hely' év' hó, nap:
Lakóhely:
Tartőzkodási hely:
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..........

7. A kérelm ező házastársa/élettársa
n fogyatókossági támogatásban részesül
n fogyatékossági támogatásban nem részesül
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8. A kérelmezővel eg}l]tt é1ő, eltartott gyermekeinek száma összesen: ............ fő

t{év
jzületési hely, év, hó,
1ap

16. évet betöltött
személy esetén az
oktatási intézmény
megnevezése

wegjegyzés*

* Ebben az oszlopban kell feltiintetni, ha
- a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást'
gyermekgondozási díjat vagy terhességi gyermekágyi segélyt folyósítanak,
- a 16-20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem
rendelkezik, vagy
- életkortól fiiggetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az
állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

II. Iövedelemi udatok

A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy lláztartásban é1ő
gyermekeinek a havi jövedelme forintban:

A jövedelem típusa
Kérelmező Házastársa

(élettársa)

Gyermekei

l. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási j o gviszonyból
származő ebből: közfoglalkoztatásból
származő

2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységb ől származő

3. Alkalmi munkavégz ésből származó
4. T áppénz' gyermekgondozási

támogatások

5. N1rrgellátás és egyéb n1ugdíjszení
rendszeres szociális ellátások

6. onkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások

7 . Egyébjövedelem
8. Összes jövedelem
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III. Jogosultsdgi feltételekre vonatkozó adatok

Az aktiv korúak ellátására való jogosultság megállapításának jogcíme:

n egészségkárosodott

csatolásra került (a megfelelő aláI-nzandő):
' az országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakértőibizottságának

szakvéleménye,
- Magyar Államkincstár Területileg llletékes Regionális Igazgatóságának igazo!ása.
Amennyiben a hivatal á|talibeszerzését kéri' akkor a fogyatékossági támogatást vagy a

vakok személyi jfuadékát folyósító SZery neve és címe:

l állástalan

Csatolásra került (a megfelelő aláhúzandó);
- a regionális munkaügyi központnak' illetőleg kirendeltségének igazolása
Amennyiben a hivatal általibeszerzését kéri, akkor annak a munkaügyi központnak

(kirendeltségnek) a neve és címe' amely a munkanélküli járadékot, álláskeresési járadékot,
álláskeresési segélyt, vállalkozói járadékot folyósította, Vagy amellyel a kérelem
benyújtása előtt együttműködött:

'az egfittműködésre kijelölt szew igazolásaa2009.január 1-jét megelőzően teljesített
megelőző együttműködósről

Amennyiben a hivatal általibeszerzését kéri, akkor annak a szervnek a neve és címe,
amellyel a kérelem benyújtása előtt együttműködött:

- a korábban folyósított szociális ellátások megszüntetéséről
folyósító szew igazolása

szóló határozat,vagy a

Amennyiben a hivatal általibeszerzését kéri, akkor az ellátástmegszüntető szerv neve
és címe:

- iskolai végzettségeto szakképzettséget igazolő okirat másolata' illetve okirat
hiányában - 35. életévét betöltött személy esetében - az alapfokűvagy annál alacsonyabb
vé gzetts é grő 1 szóló nyilatkozat,

- közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek esetén az intézmény
igazolása arról, hogy a 14 éven aluli gyermek napközbeni ellátása nem biztosítható.

Kérem az alábbi iratok hivatal általi beszerzését:
1.

2.
3.
4.



Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

* kérelmező:
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy aÍartőzkodási helyemen élek (a megfelelő rész

aláhivandő),
- keresőtevékenységet nem folytatok,
- gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban nem részesülök,
- közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint

tanulmányokat nem folytatok,
- vállalom az elhe\yezkedésem érdekében szükséges nyilvántartásba vételt és

álláskeresési megállapodás megkötését,
- vállalom az általános iskolai végzettség, illetve a szal<képzés megkezdéséhez

szükséges képzés megszerzését,
- vállalom a beilleszkedést segítő programban való részvételt

* házastárs/élettdrs:
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy atartőzkodási helyemen élek (a megfelelő rész

aláhizandő),
- a kérelemben 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 - az állami adóhatóság illetékes
igazgatőságaiftján, valamint a Kincstár általvezetett egységes szociális nyilvántartásban
szereplő adatok alap1án _ ellenőrizheti.

HozzájáruLok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során
történő felhasználásához.

Dátum:

kérelmező nagykoru hozzátarto zók aláírása

* Ezt atyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni' ha bejelentett lakó- és
tartőzkodási hellyel is rendelkezik.
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T ájékoztató a kérelem kitöltéséhez

A megfelelő yálaszt X-szel kell jelölni, illetve ahiányzó adatokat kitölteni.

L Személyi adatok

Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársátől külön é1, kivéve, ha
élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők ktilönélőnek, ha a lakcímük kiilönböző.

Közös háztartásban é1ő eltar1ott gyermeknek számit:
- a húszévesnél fiatalabb, önál1ó keresettel nem rendelkező,
- a huszonhárorn évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint

tanulmányokat fo lyató,
- a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali

tagozatán tanulmányokat folyató,
- korhatárra való tekintet nélktil a taftósan 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 tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra
vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolni kell.

II. Jövedelmi adatok

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belfloldről vagy külftildről
származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve ajövedelemként figyelembe nem vett bevételt és
az adómentes jövedelmet is, továbbá az abevétel, amely után az egyszeríilsitett vállalkozói adóról, illefue az
egyszerűsített közteherviselésihozzájáru|ásról szóló törvény szerint adót, llletvehozzájárulást kell fizetni.

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámít ásáná| a bevételt az
e]ismer1 költségekke1 és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kel1 feltüntetni' Elismert
költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló tcirvényben elismert költség, valarnint a fizetett
tartásdíj' Befizetési kötelezettségnek minősril a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszenísített közteherviselésihozzít1áruLás, egészségbiztosítási hozzájárulás és
járulék, egészségügl szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, n1ugdíjbiztosítási járulék, magán-nyug dijpénztári
tagdíj és rnunkavállalói járulék.

Ha a magánszemé|y az egyszenisített vállalkozói adó vagy egyszenísített ktizteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez) a bevétel csökkenthető a személyijövedelemadóról szóló torvény szerint
elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 4OYo-ával. Ha a mezőgazdasági
őstermelő adóévi cistermelésből származő bevétele nem több a kisterrnelés ér1ékhatáránál (illetve ha részére
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető
az igazo|t költségekkel, továbbá a bevétel 4\%o-ának rnegfelelő összeggel, vagy a bevétel 85oÁ-ának, illetőleg
állatteny észtés e se tén 9 40Á - ának m e g fe l elő ö s s ze gg e l'

Nem minősijl jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segély.t, az alkalmanként
adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívÍili
gyerrnekvédelmi tánrogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli
támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett
nevelési díjat és ktilön e11átmán5t, az anyasági támogatást, atizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkoruak
jubileumi juttatását' a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok
személyijáradékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezetáltal az önkéntesnek ktilön törvény
alapján biztosított juttatást, a házi segítségnÉjtás keretében társadalmi gondozásér1 kapott tiszteletdijat, az
energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást' Nem minősüljövedelemnek az alkalmi munkavállalói kön}.wel
tör1énő foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenér'téke a rninimálbér 50%-át nem haladja meg,
továbbá a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából származó havi jövedelemnek az
öregségi n}'ugdlj legkisebb összegét meghaladó része.

A családtagokjövedelmét kiilön-kiilön kell feltiintetni. A családi pótlékot, az árvael1átást és a tartásdíj
címén kapott összeget annak a személynek a jövedelrneként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt
folyósítják'

A h av i j öv e d e l em kiszámiÍásakor
- rendszeres jövedelenr esetén a kérelenr benyújtását megelőző hónap'
- nem rendszeres jövedelem, i1letve vállalkozásbó1, ősterme1ésb ő1, származő jövedelem esetén a kérelen-r

benyúj tását megelőző tizenkét hónap
alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

Jövedelem Íípusai:
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I. Munkaviszonyból és mas foglalkoztatási viszonyból szarmazó jövedelem: ktilönösen a
rnunkaviszonyban, közalkalrr-razotti'közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi' igazságügyi
szo1gálatijogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgá1atok hivatásos
és szerződéses szolgálati jogviszonyában folyatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá
szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származő jövedelem.
Közfoglalkoztatásból származó jcivedelenr alatt a közmunkából, a közhasznú munkából vagy a közcélú
munkából származő jövedelmet kell érteni'

2. Társas és egyéni vallalkozasból' ősÍermelői, illetve szellemi és más ónólló tevékenységből származó
jrivedelem: itt kell felttintetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, avá|asztottkönywizsgáló tevékenységéből
szártrnzó jövedelrnet, a gazdasági társaság magánszemély ragsa által kiilon szerződés szerint teljesített
me11ékszo1gáltatást.

3. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könywel történő foglalkoztatás
tévén szerzett bevétel. Nem minősüljövedelemnek az aIkalmi munkavállalói könywel történő foglalkoztatás
révét szerzelt bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 5}%-átnern haladja meg'

4. Táppénz, gyermekgondozósi támogatósok: táppénz, terhességi_gyermekágyi segély, gyerrnekgondozási
díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési tárrrogatás' családi pótlék, gyermektartásdíj.

5. Ilyugellótós és egléb nyugdíjszerti rendszeres szocialis ellátások.'öregségi, rokkantsági, baleseti
rokkantsági n)'ucdlj, özvegyi és szülői n}.ugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozői nyugellátások;
rendszeres szociá1isjáradék, átmenetijáradék, bányász do1gozók egészségkárosodásijáradéka, rokkantsági
járadék, rehabi1itációsjáradék, po1itikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs utánjáró
jövede1ernpótlék.

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek óltalfolyósított ellatások: kíilönösen az időskoruak 'iáradéka, a
rendszeres szociális segély, a rendelkezésre állási támogatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési
támogatás; munkanélkülijáradék, álláskeresésijáradék, ál1áskeresési segély, képzési támogatásként
folyÓsított keresetpótló juttatás.

7. Egyébjövedelem: péIdául az ösztöndíj, szakképzéssel összefiiggő pénzbelijuttatások, nevelőszíIlői dij'
szociális gondozói díj, végkielégítés és állairrpapírból származo jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű jog átnfuázásából származő jövedelem, életjáradékból' Ít'ld és más ingatlan
bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az e\őző sorokban nem került
felíintetésre.

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak
másolatát a kérelemhez mellékelni sziikséges.

I I I. Jo go s u l ts agi fel t ét el ekr e v o natkozó a datok

Egészségkárosodott az a személy, aki
a) rrrunkaképességét legalább 67Yo-ban elvesztette, illetve egészségkárosodásának mértéke |egalább 50oÁ-

os, vagy
b) vakok szeniélyi járadékában részesül' vagy
c) fogyatékossági támogatásban részesül.

A kérelernhez
- az a) pontban meghatározott esetben mellékelni kell az országos Rehabilitációs és Szociális Szakér1ői

Intézetszakértői bizottságának a munkaképesség legalább 6]oÁ-os rnérlékű csökkenéséről, illetve a legalább
5O%-os méftékű egészségkárosodásáról készült szakvéleményét

- a b) és c) pontokban meghatározott esetekben
_ vagy mellékelni kell a Magyar Államkincstár illetékes Regionális IgazgaÍőságánakigazolását anőI,
hogy a vak személy vakok szernélyt járadékában, a súlyosan fogyatékos személy pedig fogyatékossági
támogatásban részesÍil,
: vagy meg kell adni a folyósító szerv nevét és címét, valamint ki keli tölteni az igazolás hivatal általi
beszerzésére vonatkozó kérelmet.

Állóstalan az a személy:
a/ akinek a munkanélkülijáradék, álláskeresésijáradék, álláskeresési segély, vállalkozőijáradék (a

továbbiakban együtt: á1láskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, és álláskeresést ösztönző
juttatásban' illetve képzési támogatásként keresetpótlójuttatásban nem részesül, vagy

ó/ akinek az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási
időtartam lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az álláskeresési
tárnogatásra nem szerez jogosultságot, vagy
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c) aki az aktív koruak ellátásáravaló jogosults ágirántikérelem benyújtását megelőző két évben aregionális munkaügl központtal' illetőleginnak kirendeltségevet 1a toviutiakban] munkaiigyi kázpont),vagy 2009'január 1-jét rnegelőzően a lakó-, tartózkodási hel} szerint illetékes települési <ink7rm_a-nv'at attarkijelölt szetwel (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) legalább egy év időtartamban
egytittműködött, vagy

.. d)akinekazápolástdíj,agyermekgondozásisegély,agyernreknevelésitámogatás,arendszeresszociális
ját-a.dék, abányász dolgozók egészségkárosodási jáiajéka ]áz átmenetl ja.uoer., rehabilitációs járadék, arokkantsági n)'ugdlj, a baleseti rokkantsági n}ucáíj, az idáiglenes .i'u.g|i ni'gdíj , továbbá az árvael|átásmegszűnése miatt az özvegyi n}'ucdlj folyósítáút megszüntették, és koáetíeníl á-kérele,n ben1qlJsatmegelőzően a munkaúgyi központtal, illetve annak kiiendeltsegev el, vags, azegyüttműködésre kijelöltszeryvel legalább három hónapig együttműködött,

e) akinek az aktiv koruak ellértására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelőzően fennálló aktív
\gruak ellátására való jogosrrltsága nem u' ógyitt*ritódési kötelezettsef íegs'egese rrriatt szűnt meg,feltéve, hogy az aktív koruak ellátása megallápitasat a kérelmező a t<oraÜui;ogo.út.ag megszüntetésétől
szárnított harminchat hónapon belül kérte.

A kérelemhez vagy mellékelni kell az alábbi igazolások valarnelyikét, vagy meg kell adni azoÍ7 szervnevét és címét, ahonnanaziratbeszerezhető. Ez utóbbi esetben art'gazoíási'ivataiattati beszerzésére
vonatkozó kérelem kitciltése is szükséges!

- Az a) pontban meghatározott esetben: a munkaügyi központnak (kirendeltségé nek) az igazo|ása amunkanélkiili járadék, az álláskeresési járadék, á1láskeresési segety rolyositás időtartaÁá nuíbiárl'árol,valamint arról, hogy a nern foglalkoztatott személy álláskeresési oáztoia itatásban nem részesül.
- A b) pontban meghatározott esetben: a munkaügf központ (kirendeltség) igazolása anóI,hogy azálláskeresési támogatásra-való jogosultsága nem ál1 iénn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainakszámfuőL, amelyeket az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni.
- A c)' d) pontokban meghatározott esetben: a muntatigyi kc;zpoít ftirendeltség) vagy azegyüttmúködésre kijelölt sze'rv igazolása a megelőző egyiittműk<;des teljesítéséről.
' A d) ' e) pontokban meghatározott esetben: a korábían megállapítoti szociális ellátások megszÍintetésérőlszőlő határrszat, vagy a folyósító szerv igazolása, ha a korábbi áttatásout nem a kérelnrező jelenlegi lakcímesze-rint il1etékes települési önkormányzat folyósította.
Minden esetben csatolni kell az iskolai végzettséget, szakképzettsé getigazolőokirat másolatáÍ,1lletve azalapfokú vagy annál alacsonyabb végzettség ésetében okirat hiLnyábaí az'enől szóló nyilatkozatot.Amennyiben azigénylő l4. életévét be nenr töltött, iskolában íanuló gyerrnekének a napközbeni ellátásanem biztosított, csatolni kell az intézmény erre vonatkozó lgazo!ását.
A kérelmet a kérelrnezőn túlrnenően aházastátsának (éle"ttársának) és a nagykoru gyermekeknek is alákell ímiuk' Ha az ellátástkérő vagy annak közeli hozzátartozojanem cselekvőképes, helyette a törvényesképviselője jogosult az alákásra.

Vagyonnyilatkozat

I. A kérelmező személvi adatai

Neve:
Ö .tl ] ' 

.
Születési neve:
Anyja neve:
Születési hely, év' hó' nap:

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

II. A kérelmező és a vele eg,,üttélő közeli hozzatartozójanak vagyona



8

A.Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:

város/község útlutca.... hsz. alapterülete: ......'..'. m2,
tulajdoni hányad: ........, a szerzés ideje: .............'.. év

Becsült forgalmi érték:* ..... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhinando)

z. Üdtilotulajdon és üdülotelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
város/község űtlutca hsz. alapterülete:

)
m'. tulajdoni hányad: ., a szerzés ideje: .''............. év

Becsült forgalmi érték:* ..... Ft

3. Egyéb, nem lakás céIjára szolgáló épület-(épü1etrész-)tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése (zártkerti építmény' műhely, lrjzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):

. hsz. alapterülete: m2, tulajdoni hányad: a szerzés ideje:

clme:

ev

Becsült forgalmi érték:* '......'............... Ft

4. Termőföldfulajdon (vagy állandó hasztáIat): megnevezése:
város/község

ctme:
hsz.iú/utca

alaptenilete: ........... *2, toluidoni hányad: ., a szerzésideje: '............... év

Becsült forgalmi érték:* '...................'.. Ft

II. Egyéb vagyontórgyak

Gépjármű:'
a) szemé|ygépkocsi: ... típus rendszám
a szerzés ideje: .........
Becsült forgalmi érték:** ........'.............. Ft
b) tehergépjármíi, autóbusz: típus ...''....'........ rendszám
a szerzés ideje: .'.......
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

aláirás

Megjeg,,zés:
Ha a kérelmezó vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitolteni.
Amennyiben a vagyonnyllatkozatban felttintetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén
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yan, a forgalmi értéket a Vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell
ttintetni.

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell
felttintetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármukora és állapota szerinti értékót kell felttintetni.


