Nyírbogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testületéhez

KÉRELEM
Az igényelt támogatási kérelem: (a megfelelő részt be kell jelölni)

I)

Rendkívüli települési támogatás

II)

Települési támogatás
Lakhatási támogatás
Temetési támogatás

III)

Köztemetés

1. Személyi adatok
1.1 A kérelmező személyére vonatkozó adatok:
Neve: _____________________________________________________________________
Születési Családi neve: _______________________________________________________
Anyja neve: ________________________________________________________________
Születési helye, ideje (év, hó, nap): ______________________________________________
Lakóhelye: _________________________________________________________________
Tartózkodási helye: __________________________________________________________
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ száma): ________________________________
Állampolgársága: ___________________________________________________________
Telefonszám (nem kötelező): __________________________________________________
1.2 A kérelmező családi állapota:
nőtlen
özvegy

/
/

hajadon
elvált

nős
/ férjes
házastársával / élettársával él együtt

1.3. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársra/élettársra vonatkozó adatok:
Neve: _____________________________________________________________________
Születési Családi neve: _______________________________________________________
Anyja neve: ________________________________________________________________
Születési helye, ideje (év, hó, nap): ______________________________________________
Lakóhelye: _________________________________________________________________
Tartózkodási helye: __________________________________________________________
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ száma): ________________________________
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1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő, ott lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkezők száma összesen: …………… fő
Név
(ha eltérő születési
neve is

Születési
hely, ideje

Anyja
neve

Társadalombiztosítási
száma
(TAJ szám)

(év, hó, nap)

18. életévet
betöltött személy
esetén azon
oktatási intézmény
megnevezése, ahol
tanul

Megjegyzés
x

x Ebben az oszlopban kell feltüntetni:
a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási
díjat, csecsemőgondozási díjat, terhességi-gyermekágyi segélyt vagy csecsemőgondozási díjat folyósítanak,
b) ha 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy
c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek
25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

1.5. Jövedelmi adatok: A kérelmező, valamint házastársának/élettársának és a vele egy
háztartásban élő gyermekeinek jövedelme Ft-ban:
A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastársa/élettársa

Gyermekei

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó jövedelem
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
jövedelem
Alkalmi munkavégzésből származó
jövedelem
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátás
Önkormányzati és munkaügyi szerv
által folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem:

Egy főre számított nettó jövedelem: ………………………….. Ft/fő
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1.6. A lakásban tartózkodás jogcíme:
(a megfelelő rész aláhúzandó!)

tulajdonos
haszonélvező
főbérlő
albérlő
családtag
szívességi lakáshasználó
Alulírott (név):__________________________________________________________
Születési hely, idő: ______________________________________________________
Anyja neve: ____________________________________________________________
4511 Nyírbogdány .......................... u. ......... sz. alatti lakos anyagi és büntetőjogi
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a lakóingatlanom fenntartásához az alábbi
rendszeres kiadásom viseléséhez nyújtana segítséget a lakásfenntartási támogatás:

(Kérem, ide írja be, mely rendszeres kiadása viseléséhez nyújtana segítséget a lakásfenntartási támogatás)
Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem juttatom vissza jelen nyilatkozatomat kézhezvételt
követő 5 napon belül Nyírbogdány Község Polgármesteri Hivatala részére, úgy lakásfenntartási
támogatásom megállapítására nem kerül sor.
Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok:
A települési támogatás megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

TEMETÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE ESETÉN TÖLTENDŐ KI!
Elhunyt adatai:
Név: ........................................................................................................................................................
Születési családi neve: ...........................................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................................
Lakóhelye: .............................................................................................................................................
Tartózkodási helye:...............................................................................................................................
TAJ száma: ____________ - _____________ - _____________
Elhalálozás helye, ideje:........................................................................................................................
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1.7. Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyi adatai:
Neve: _____________________________________________________________________
Születési Családi neve: _______________________________________________________
Anyja neve: ________________________________________________________________
Születési helye, ideje (év, hó, nap): ______________________________________________
Lakóhelye: _________________________________________________________________
Tartózkodási helye: __________________________________________________________
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ száma): ________________________________
II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona
A. Ingatlanok
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.
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.
Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése
(zárt építmény, műhely, üzlet műterem, rendelő, garázs stb.) címe:
.......................................................... város/község ............................................. út/utca ................. hsz.
alapterülete: ............................ m2, tulajdoni hányad: .................... , a szerzés ideje: ........................ év.
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft.
Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése:
címe: ...................................................................... város/község ............................ út/utca .............. hsz
alapterülete: ............................ m2, tulajdoni hányad: .................... , a szerzés ideje: ........................ év.
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft.

B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű
a) személygépkocsi: ....................................... típus: .......................... rendszám
szerzés ideje,: .........................................................
Becsült forgalmi érték: ............................................ Ft.
b) tehergépjármű, autóbusz ………………….típus:.... ........................ rendszám
a szerzés ideje,: ....................................
Becsült forgalmi érték: ...................................................Ft.
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: ........... év........................ hó ............. nap

_____________________________
aláírás

Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagjai bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyon
nyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság 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 jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.
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Gépjármű állapotlap
(Kérjük a pontozott részeket nyomtatott nagybetűvel töltse ki, a megfelelő négyzeteket X-szel jelölje.)
Név: ...............................................................
Következő műszaki vizsga ideje:…..év….hó….nap
Cím: ...............................................................
Jelenleg Ön hányadik tulajdonos: .........................
Kivitele:  5-ajtós,  4-ajtós,  3-ajtós ....
Jármű állapota:  újszerű,  jó,
 kombi,  cabrio, coupé,  platós, ......
korának megfelelő,  elhasznált
 zárt,  zárt körbe ablakos, ......................
Gumiabroncs állapota:
 szimplakabinos,  duplakabinos .............
újszerű,  közepes,  erősen elhasznált
 egyéb: .......................................................
Főegységek állapota: motor indítható: ..................
Szállítható személyek száma: ........................
váltómű kapcsol(ható): ..........
Gyártmány (pl.:Opel): ...................................
Értékcsökkentő tényezők:
Modell (pl.: Astra): ........................................
(Kérem pontosan meghatározni a sérülések helyét
Típus (pl.:1,6 GL):.........................................
(ajtó,lámpa) fajtáját (pl.:karcos,törött) és mérétkét
Felszereltségi szint(pl.:Sport): .......................
(pl.:20cm ka.): .......................................................
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Hengerűrtartalom:…….cm Teljesítmény…KW ...............................................................................
Dízel , Benzin , Egyéb:……Gyár.év…….
...............................................................................
Első forgalomba helyezés:............................. ........ ...............................................................................
Sebességváltó: mech., autom. fokozatok sz.:…… ..........................................................................
Ténylegesen megtett km.:.............................. km ...............................................................................
Rendszám: .....................................................
Értéknövelő tényezők:
Alvázszám: ....................................................
...............................................................................
Motorszám:....................................................
...............................................................................
Kérem jelölje x-szel a gépkocsija felszereltségét, a vastag betűknél karikázza a megfelelőt!
ASR (kipörgésgátló)
ABS (blokkolásgátló)
ESP (menetstabilizáló rendszer)
Automatikus légkondícionáló
Manuális légkondícionáló
Parkolást elősegítő rendszer
Bőrkárpit
Differenciálzár
Elekt.áll. külső tükrök 1-2 db.
Elektromos ablak elől-hátul
Elektronikus futómű szabályozás
Fedélzeti számítógép
Fejtámlák száma:…..db
Fényszórómosó berendezés
Esőérzékelős ablaktörlő
Fűthető ülések száma:….db
Harmonika tető
Hátsó ablaktörlő-mosó ber.
Hátsó ülés osztva dönthető

Keménytető
Szintszabályozás
Ködfényszóró elől
Velúrkárpit
Könnyűfém keréktárcsák
Vonóhorog levehető-fix
Központi zár-távirányítással
Mag.állítható vezetőülés-elektr.
Metál v. Gyöngyházfényezés Mag.állítható utas ülés-elektr.
Egyedi fényezés
Sport futómű
Vezetőoldali légzsák
Por-és pollenszűrő
Vezető és utas oldali légzsák
Xenon fényszórók
Oldal légzsákok száma:…..db Hátsó spoiler
Napfénytető mech.-elektromos Pót féklámpa
Tolótető mech.-elektromos
Bőrkormány
Állófűtés
Navigációs rendszer
Rádió magnó -CD lejátszó
Fabetétek
Riasztóberendezés-térérzéskelős Mag. és táv.állítású kormány
Sebességszabályozó (Tempomat Fűthető szélvédő
Sportülések
CD váltó
Szervókormány
Sky-Guard járműkövető rendsz.
Színezett üveg
Rádió előkészítés
Indításblokkolás

2016. évi CL. törvény (Ákr.) 6. § [A jóhiszeműség elve és a bizalmi elv]alapján:
(1) Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni.
(2) Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás
indokolatlan késleltetésére.
(3) Az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A rosszhiszeműség
bizonyítása a hatóságot terheli.
Ennek figyelembevételével, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent megadott adatok hiánytalanok
és a valóságnak megfelelnek.

Kelt:………………………, ………..év…………hó……..nap
___________________________________________
Gépkocsi tulajdonosának, üzembentartójának aláírása
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Nyilatkozatok
Név:………………………………………………………………………………………………………
………………Nyírbogdány, …………………………………………..utca……………….szám alatti
lakos büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem:
Kijelentem, hogy a kérelemben megjelölt jövedelmi viszonyaim teljes körűek, a valóságnak
megfelelnek.
Kötelezem magam, arra, hogy a települési támogatás megállapításának alapul szolgáló feltételek
bármelyikében bekövetkező változást – ideértve az állandó lakcímem, vagy tartózkodási helyem
változását is - a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájánál 15 napon belül bejelentem.
Tudomásul veszem, hogy a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén köteles leszek a jogalap nélkül
folyósított támogatás összegét visszafizetni.
Hozzájárulok, hogy a személyi adataimat a polgármesteri hivatal számítógépes adatbázisában rögzítsék
és azokat az önkormányzati támogatás megállapításával és folyósításával összefüggően más, a
törvények által arra feljogosított szervezetek tudomására hozzák.

Alulírott ………………………………………………………………………………………(név) 4511
Nyírbogdány, …………………………………………….utca…………….sz. alatti lakos nyilatkozom,
hogy kérelmem pozitív elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok.

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS VAGY TEMETÉSI TÁMOGATÁS
IGÉNYLÉSE ESETÉN TÖLTENŐ KI!
a) A rendkívüli települési támogatást/temetési támogatást a
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _- _ _ _ _ _ _ _ _

Bank-nál

vezetett:

számú folyószámlára kérem

utalni.
b) Kérem a Polgármesteri Hivatal házi pénztárából történő kifizetést, melyet az alábbiakkal
indokolok:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
/a megfelelőt kérjük aláhúzni, illetve kitölteni/

Nyírbogdány, ……….év……….hó……..nap

.................................................
aláírás
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Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
alapján:
Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli
hozzátartozók közössége;
Közeli hozzátartozók:
- a házastár, az élettárs,
- 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 gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk.
szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a
nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez
az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos
gyermek),
- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a
szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek
megfelelő testvér;
Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha
élettársa van.
Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik;
Házastárs: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személyek közössége;
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, és azon 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, nyugdíjbiztosítási
járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy közteherviselési hozzájárulás alapján
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
értékhatárnál (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 94%-ának megfelelő összeggel.
Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani az önkormányzati temetési
támogatást, az alkalmanként adott rendkívüli támogatást, a lakhatási támogatás, az adósságcsökkentési
támogatás, a rendkívüli gyermeknevelési támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
keretében nyújtott természetbeni/pénzbeli támogatás, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti
pótlékok, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj, és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a
tizenharmadik havi nyugdíj, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési
kedvezményei, a vakok személyi járadéka a fogyatékossági támogatás, a fogadó szervezet által az
önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi
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gondozásért kapott tiszteletdíj, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás. Nem minősül
jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi
ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg. A családok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni.
A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címen kapott összeget annak a személynek a
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, őstermelésből származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell figyelembe
venni.
Jövedelem típusai:
Pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj,
a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti
bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű
személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt
összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve az ideiglenes
özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan
beteg vagy legalább két árvaellátása jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi
nyugdíját-, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az
Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok
egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak
pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka,
a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres
szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék,
valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;
Keresőtevékenység: ha e törvény másként nem rendelkezik, minden olyan munkavégzéssel járó
tevékenység, amelyért ellenérték jár, ,kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi
tiszteletdíj mérték a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát ne haladja meg, valamint a
mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a
személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe
venni; nem minősül ellenéréknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján
biztosított juttatás,
valamint a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagjai által a szövetkezetben
végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján
adómentes.
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogszabályból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati
jogviszonyban, fegyveres erők, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatalos
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 tevékenységből
származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély által külön szerződés szerint teljesített
mellékszolgáltatást.
Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvel történő foglalkoztatás
révén szerzett bevétel. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő
foglalkoztatás révén szerzet bevétel, ha havi ellenérétke a minimálbér 50%-át nem haladja meg.
Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási
díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű ellátások: öregségi, a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj,
özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások, rendszeres szociális
járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantási járadék,
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rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó
jövedelempótlék.
Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a
rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék,
álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összegfüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői
díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, fold 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 kell.
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A kérelmező, illetve a családban/háztartásban lakó valamennyi érintettnek szükséges kitölteni az
alábbi, rá vonatkozó nyilatkozatot/nyilatkozatokat.

NYILATKOZAT
(KÉRELMEZŐ, CSALÁDBAN/HÁZTARTÁSBAN LAKÓ HOZZÁTARTOZÓ)

Név: ______________________________________________________________________
Születési név:_______________________________________________________________
Születési hely, idő: __________________________________________________________
Anyja neve: ________________________________________________________________
TAJ száma: ________________________________________________________________
Lakóhely: __________________________________________________________________
Tartózkodási hely: ___________________________________________________________
anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
A/

*nappali tagozaton tanulói jogviszonyban

állok

/

nem állok

(amennyiben nappali tagozaton jogviszonyban áll tanulói/hallgatói jogviszony igazolást csatolni kell)

B/
*JÖVEDELEMMEL NEM RENDELKEZEM
Amennyiben jövedelemmel nem rendelkezik
regisztrált munkanélküli / nem regisztrált munkanélküli
(amennyiben regisztrált munkanélküli csatolni kell a Munkaügyi Központ igazolását, ennek hiányában a
Munkaügyi Kiskönyv első és betétlapjainak másolatát)

C/

_______________________ (név)-tól, mint tartásra köteles személytől,
_______________________ nevű gyermekem után _____________________ Ft/hó
_______________________ nevű gyermekem után _____________________ Ft/hó
*tartásdíjban részesülök
nem részesülök, oka: ___________________________________________________

D/

*GYES-ben
ha igen mellette munkaviszonnyal

részesülök / nem részesülök
rendelkezem / nem rendelkezem

(amennyiben munkaviszonnyal rendelkezik, nettó kereseti igazolás csatolása szükséges)

E/

*ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNNYAL

rendelkezem / nem rendelkezem

(Amennyiben őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, akkor az őstermelői igazolvány, és annak a
kérelem benyújtását megelőző 12 hónapról szóló betétlapjának a másolatát csatolni kell)

Kelt: Nyírbogdány, ………év………hó………nap

........................................................
Aláírás
*a megfelelő rész aláhúzandó!
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NYILATKOZAT
egyedülállóságról
Alulírott
Név: .................................................................................................................................................
Születési név:...................................................................................................................................
Születési hely, idő: ..........................................................................................................................
Anyja neve: .....................................................................................................................................
Lakcíme: ..........................................................................................................................................
Tartózkodási helye: .........................................................................................................................
anyagi és büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az 1993. évi III. tv. 4.
§. (1) bekezdésének 1) pontja értelmében egyedülálló vagyok.
Egyedülállóságom oka: *
- családi állapotom hajadon/nőtlen
- családi állapotom özvegy (csatolni kell az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát)
- családi állapotom elvált (csatolni kell a bíróság által kiadott házasságot felbontó végzést)
- házastársamtól külön élek és élettársam nincs
Házastásamtól................................................................................................................... (neve)
........................................................................................................................... (születési ideje)
.....................................................................................................................................(lakcíme)
................................................................................. napjától
külön élek és élettársam nincs.
A házasság felbontására irányuló keresetet ........................................................................ napján
előterjesztettem, melynek ügyiratszáma: ............................................................................
Élettársamtól..................................................................................................................... (neve)
........................................................................................................................... (születési ideje)
.....................................................................................................................................(lakcíme)
.................................................................................... napjától
külön élek, vele minden gazdasági és érzelmi kapcsolatom megszakadt.

BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGEM TUDATÁBAN KIJELENTEM, HOGY
A NYILATKOZATBAN KÖZÖLT ADATOK A VALÓSÁGNAK
MEGFELELNEK.
Kelt: Nyírbogdány, ………év………hó………nap

........................................................
nyilatkozattevő
*a megfelelő rész aláhúzandó!
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