Halmajugrai Községi Önkormányzat
3273 Halmajugra, Kossuth u. 163.
Tel.: 37/375-500; Fax.: 37/375-205

KÉRELEM
foglalkoztatást helyettesítő támogatás önkormányzati rendelet alapján
megállapításához
1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1.1. Neve: ........................................................................................................................................
1.1.2. Születési neve: ................................................................................................. ........................
1.1.3. Anyja neve: ..............................................................................................................................
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .........................................................................................
1.1.5. Lakóhelye (életvitelszerű):.......................................................................................................
1.1.6. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ....................................................................................
1.1.7. Állampolgársága: .......................................................................................................... ...........
1.1.8. Telefonszám (nem kötelező megadni): ....................................................................................
1.1.9. Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri) :
…………………………………………………………………………………………………………………
1.1.10. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:
…………………………………………………………………………………………………………………
1.2. A kérelmező családi állapota:
1.2.1. □ egyedülálló,
1.2.2. □ házastársával/élettársával él együtt.
1.3. A kérelmező
1.3.1. □ részesül fogyatékossági támogatásban,
1.3.2. □ nem részesül fogyatékossági támogatásban.
1.4. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.4.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.4.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.4.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy
1.4.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.
1.5. A kérelmezővel azonos lakcímen, életvitelszerűen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:
1.5.1. Neve: .......................................................................................................................................
1.5.2. Születési neve: ................................................................................................... ......................
1.5.3. Anyja neve: ..............................................................................................................................
1.5.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .........................................................................................
1.5.5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ....................................................................................
1.6. A kérelmező házastársa/élettársa
1.6.1. □ részesül fogyatékossági támogatásban,
1.6.2. □ nem részesül fogyatékossági támogatásban.
1.7. A kérelmezővel azonos lakcímen, életvitelszerűen élő eltartott gyermekek száma összesen: .................. fő
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1.8. A kérelmezővel azonos lakcímen, életvitelszerűen élő gyermekekre vonatkozó adatok:
A

B

Név
(ha eltérő,

C

D

E

F

Születés

Társadalom-

18. életévét betöltött

helye,

biztosítási

személy esetén azon

születési

ideje

Azonosító

oktatási intézmény

neve is)

(év, hó, nap) Jele

Anyja neve

Megjegyzés*

megnevezése, ahol
tanul

1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.
1.8.5.
* Ebben az oszlopban kell feltüntetni:
a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást vagy gyermekgondozási segélyt,
gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat, csecsemőgondozási díjat, terhességi-gyermekágyi
segélyt vagy csecsemőgondozási díjat folyósítanak,
b) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem
rendelkezik, vagy
c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, ha ez az állapot a gyermek 25.
életévének betöltését megelőzően is fennállt.
2. Jövedelemi adatok
A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik havi jövedelme,
forintban:
A
A jövedelem típusa

B

C

D

Kérelmező

Házastárs,

Gyermekek

élettárs
havi jövedelme (forint)

2.1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból
származó
2.2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből
származó
2.3. Táppénz, gyermekgondozási
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támogatások
2.4. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások
2.5. Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
2.6. Egyéb jövedelem
2.7. Összes jövedelem
3. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
3.1. Kérjük, hogy
3.1.1. □ itt jelölje be, ha Ön egészségkárosodott, és
3.1.2. jelölje aláhúzással, ha
a)foglalkozás-egészségügyi orvosi szakvélemény alapján, egészségügyi állapota miatt, munkavégzésre
alkalmatlan, vagy
b) A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Foglalkoztatási, Családtámogatási és
Társadalombiztosítása Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály által kiadott határozat
alapján legalább 32 %-os egészségkárosodást szenvedett
3.1.3. A kérelem benyújtásakor más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárás folyamatban van /
nincs folyamatban. (Megfelelő rész aláhúzandó)
4.3. (A kérelmező részéről:)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
4.3.1. településszintű lakóhellyel rendelkezem [akkor kell aláhúznia, ha az Ön lakóhelyeként a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában csak a bejelentett település neve (a fővárosban a kerület
megjelölése) szerepel],
4.3.2. keresőtevékenységet nem folytatok,
4.3.3. gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban
vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesülök,
4.3.4. köznevelési, illetve felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat
nem folytatok,
4.3.5. vállalom az elhelyezkedésem érdekében szükséges, az állami foglalkoztatási szervnél történő
nyilvántartásba vételt és az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködést,
4.3.6. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
4.4. (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ................................................, …………………………………….

................................................................................
kérelmező aláírása

.........................................................................................
kérelmező házastársának/élettársának aláírása
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NYILATKOZATOK
Nyilatkozat: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.

Nyilatkozom, és hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozaton és benyújtott kérelemben szereplő személyes
adatokat Halmajugra Község Önkormányzata , a Halmajugra Polgármesteri Hivatal tárolja, kezelje, szükség
esetén továbbítsa, és arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen.
Hozzájárulok a nyilatkozatban és a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő
felhasználásához, kezeléséhez, és szükség esetén továbbításához.
Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az
érintett hozzájárulásán alapul.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
Tudomásul veszem, hogy a tényállás tisztázása érdekében, a hivatal egyéb, a „tájékoztató a csatolandó
iratokról” fejezet felsorolásában nem szereplő iratokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat is bekérhet, továbbá
azt, hogy az adatok valódiságát környezettanulmány elvégzésével ellenőrizheti.
Tudomásul veszem, hogy az eljárás során bármely határidő elmulasztása esetén mulasztásomat csak igazolási
kérelem benyújtásával igazolhatom, mellyel egyidejűleg pótolnom kell az elmulasztott cselekményt. Az
igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól, akadályoztatásom esetén az akadály megszűnésétől számított 8
napon belül kell benyújtanom, melynek elfogadásáról az első fokú hatóság dönt. Kérelmemhez mellékelnem kell
a mulasztást igazoló iratot, dokumentumot.
Tudomásul veszem továbbá, hogy az eljárás során, valamint a jogosultság fennállása alatt a saját és
családtagjaim tekintetében a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról –
pl. keresőtevékenység folytatása; rendszeres pénzellátásra való jogosultság megállapítása, megszűnése, vagy
ilyen irányú kérelem előterjesztése valamely társadalombiztosítási igazgatási szerv felé; lakóhely, tartózkodási
hely, családi állapot megváltozása; munkaviszony létesítése, megszűnése; tanulói, hallgatói jogviszony létesítése,
megszűnése; jövedelmi, vagyoni helyzet megváltozása; álláskeresési támogatás megállapítása, egyszerűsített
foglalkoztatásban való részvétel; és minden egyéb, a jogosultság feltételeit érintő tények, körülmények
megváltozása – a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül köteles vagyok a
Markazi Közös Önkormányzati Hivatal Halmajugrai Kirendeltségét értesíteni.
Tudomásul veszem, hogy bejelentési kötelezettségem elmulasztása, a hatóság megtévesztése, a döntéshozatal
indokolatlan késleltetése esetén eljárási bírság kiszabásának van helye.
Tudomásul veszem, hogy nem valós nyilatkozat esetén az abból adódóan jogosulatlanul és rosszhiszeműen
felvett ellátást jogszabályban meghatározott kamattal megemelt összegben vissza kell térítenem.
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Az általános

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 6.§ (1)

bekezdésében foglaltak értelmében, az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi
résztvevőjével együttműködni. Az Ákr. (2) bekezdésében foglaltak értelmében Senkinek a magatartása nem
irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére, a (3)
bekezdésben foglaltak alapján az ügyfél és az eljárás egyéb résztevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni
kell. A rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli. A rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal
sújthatja, és a többletköltségek megfizetésére kötelezheti.
Az Ákr. 64. § (2) bekezdése értelmében ha az ügyfél vagy képviselője

más tudomása ellenére az ügy

szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – ide nem érteve, ha vele szemben a 66. §: (2)
bekezdésében, vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn -, illetve ha a kötelező
adatszolgáltatás körében a 105 §. (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem
teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.
Nyilatkozom, hogy kérelmem számomra kedvező elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok.
Nyilatkozom, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton (írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem
minősülő elektronikus úton (szóban) tartom a kapcsolatot a hivatallal.

Kelt, …… év……………. hónap……………….nap

................................................................................
kérelmező aláírása

.........................................................................................
kérelmező házastársának/élettársának aláírása
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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 vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
címe: …………………………város/község……………..…………út/utca…………………….hsz.: .....................
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad:............., szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű
jogok vagy feljegyzett tények: …………................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és
terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
címe:…………………………..város/község………………………..út/utca…………………….hsz.:....................
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ............, szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű
jogok vagy feljegyzett tények: ............................................................... (pl.

haszonélvezet,

jelzálogjog,

elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése ........................................................ (pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő,
garázs),
címe:…………………………..város/község………………………..út/utca…………………….hsz.:....................
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ............, szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű
jogok vagy feljegyzett tények:
............................................................... (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom,
használati jogok, szolgalom).
4.Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése: .............................................................................................................................................................
címe:…………………………..város/község………………………..út/utca…………………….hsz.:....................,
(pontos cím hiányában: ………… helyrajzi szám)
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű
jogok vagy feljegyzett tények:
............................................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati
jogok, szolgalom).
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B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű adatai:
a) személygépkocsi: ............................................... típus .................. rendszám, a szerzés ideje, valamint a gyártás
éve: ....................................., Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben
tartói jog).
A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn:

igen

nem

(a megfelelő aláhúzandó).
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:………………………………….
…………….......................................típus .......................... rendszám, a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:
......................................................., Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben
tartói jog).
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: ........................................................................................................................
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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

................................................
aláírás
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy vele együtt élő 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.
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Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
Rendszeres pénzellátásnak minősül: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, 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
árvaellátásra 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 és az egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati
járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás.
A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a háziorvos igazolását.
I. Személyes adatok
Háztartás: az egy lakásban együtt lakó személyek közössége.
Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt élő közeli hozzátartozók közössége.
Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa
van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.
Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek számít:


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,



korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a 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 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő
házastársa vagy élettársa, valamint a fentebb felsorolt feltételeknek megfelelő testvér.

A kérelem elbírálásához szükségesek a tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra vonatkozó
igazolások.
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Amennyiben a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását a kérelmező nem igazolja, úgy a hivatal
adatszolgáltatás iránti kérelemmel a közoktatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt
megkeresi.
II. Jövedelmi 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,
nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

nyugdíjjárulék,

nyugdíjbiztosítási

járulék,

magán-

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 települési támogatást, a rendkívüli
települési 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 szépkorúak 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 az
öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó része.
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


rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,



nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző tizenkét hónap
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alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
A jövedelem típusai:
1.

Munkaviszonyból

és

más

foglalkoztatási

viszonyból

származó

jövedelem:

különösen

a

munkaviszonyban, 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.
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.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, a csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj,
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti
rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások;
rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka,
rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék,
házastárs után járó jövedelempótlék.

5.

Járási hivatal, és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, az
aktív korúak ellátása, az ápolási díj, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély,
képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

6.

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.

7.
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak
másolatát, illetve hatóság bizonyítványokat a kérelemhez mellékelni szükséges.
A kérelem benyújtásához mellékelni kell:
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás önkormányzati rendelet alapján kérelemhez csatolandó a családban:
a.

a rendszeres jövedelemmel rendelkező személyek, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó
jövedelméről igazolás (munkáltató részéről kiadott jövedelemigazolás, táppénz, GYES, GYED, GYET)

b.

a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt időszakról illetékes állami adóhatóság
(NAV) által kiállított hivatalos igazolás. Az adóbevallással még le nem zárt időszakról a könyvelő, ennek
hiányában a vállalkozó büntetőjogi nyilatkozata az időszak alatt szerzett nettó bevételről, illetőleg
könyvelő által kiállított hivatalos igazolás.

c.

nyugdíjas esetében a Magyar Államinkcstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév januárjában
megküldött értesítése, melyben szerepel a január elsejétől megállapított ellátás összege és típusa, valamint
a legutolsó nyugdíjszelvény, számlakivonat, vagy a pénzintézet igazolása. (Az értesítőt évente csak egy
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alkalommal kell csatolni.) Ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása esetén az erről szóló határozat
másolata,
d.

álláskeresők ellátása vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők esetében a Heves
Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, valamint a Heves Megye
Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal Hatósági Osztály részéről kiadott ellátást megállapító határozat
fénymásolata, vagy hatósági bizonyítvány folyósított ellátás összegéről. Az ellátás megszűnése esetén a
megszüntető határozat másolata, vagy hatósági bizonyítvány annak megszűnéséről.

e.

álláskeresők ellátása vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban nem részesülő esetében az Heves
Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya részéről kiadott hatóság
bizonyítvány, hogy az érintett nyilvántartásukban szerepel-e, valamint arról, hogy álláskeresi ellátásban
nem részesül, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal

Gyöngyösi Járási Hivatal Hatósági Osztálya

részéről kiadott hatósági bizonyítványt arról, hogy ellátásban nem részesül,
f.

alkalmi munkából élők, illetve egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatottak esetében
büntetőjogi nyilatkozat az alkalmi munkából illetve egyszerűsített foglalkoztatásból származó - a kérelem
benyújtását megelőző 12 naptári hónapban szerzett - jövedelemről,

g.

ha a háztartásban kiskorú gyermek van, igazolás a családi pótlék, iskoláztatási támogatás összegéről,
esetlegesen igazolás az árvaellátás összegéről,

h.

16 éven felüli gyermek(ek) esetében az oktatási intézmény igazolása a tanulói, hallgatói jogviszony
fennállásáról (a tagozat megjelölésével, pl.: nappali), egyetemi, főiskolai hallgatónál az oktatási
intézmény által kiállított igazolás az ösztöndíj összegéről, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapra
vonatkozóan, havi tételes bontásban (amennyiben nincs, úgy az oktatási intézmény által kiállított
nemleges igazolás) illetve szakképzésben résztvevők esetében a szakképzéssel összefüggő pénzbeli
juttatásokról,

i.

amennyiben a 16-20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel sem
rendelkezik, szükséges mellékelni az illetékes Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya részéről kiadott
hatósági bizonyítványt álláskeresők nyilvántartásba vételéről.

j.

ha a kérelmező elvált, a válásról, gyermek elhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló bírósági végzés
fénymásolata, illetőleg igazolás a bírósági eljárás megindításáról, illetve a végrehajtásról szóló
jegyzőkönyv fénymásolata. Igazolás a tartásdíj összegéről (számlakivonat, vagy a pénzintézet igazolása,
illetőleg nyilatkozat két tanú aláírásával).

k.

a b), d), e) g) és j) pontokban foglalt esetekben a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapról szóló
büntetőjogi nyilatkozat az alkalmi munkavégzésből szerzett jövedelemről,

l.

GYES-ben vagy GYET-ben részesülő esetében büntetőjogi nyilatkozat, hogy munkaviszonyból
származó jövedelemmel rendelkezik-e.

m. vagyonnyilatkozat
n.

foglalkozás-egészségügyi orvosi szakvélemény alapján, egészségügyi állapota miatt munkavégzésre
alkalmatlan, vagy

o.

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Foglalkoztatási, Családtámogatási és
Társadalombiztosítása Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály által kiadott határozat

alapján legalább 32 %-os egészségkárosodást szenvedett
p. Nyilatkozatok
r.

Mellékelni szükséges továbbá: Folyószámlával rendelkezők esetén igazolás a bankszámlaszámról, vagy
a folyószámla kivonat másolata (amennyiben az utalást arra kéri).
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ÜGYFÉL NYILATKOZATA

Név: …………………………………..…………………………………………………………….
Születési neve: …………………….……………………………………………………………….
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………...
Lakóhelye (életvitelszerű):…………………………………………………………………………
Munkaviszonnyal rendelkezik: ……………………………………………………………………
Jövedelemmel rendelkezik: ………………….…………………………………………………….
Egyéb: …………………………………..……………………………………………………………

Az ügyféli jogokra, kötelezettségekre és a hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú bizonyítékok
szolgáltatásának jogkövetkezményeire tekintettel, valamint a jogosultság feltételeinek megállapítása tekintetében
valótlan tartalmú nyilatkozat büntetőjogi felelősségre vonás tudatában a fenti nyilatkozatot teszem.

Kelt: ………… év …………………… hó ……………nap

..…………………………………
nyilatkozattevő aláírás

Halmajugrai Községi Önkormányzat
3273 Halmajugra, Kossuth u. 163.
Tel.: 37/375-500; Fax.: 37/375-205

NYILATKOZAT

Alulírott: …………….……………………………….……………….…………..………………………………
Születési hely, idő: …………..……………………………………………………..………………………………
Anyja neve: …………………………………..……………………………………………………………………
TAJ szám: ……………………………………………………………………………...…………………………..
Lakóhely (életvitelszerű): ……………………………………………………………..…………………………
szám alatti lakos az alábbiakat nyilatkozom:
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Jelen nyilatkozatomat, mint ügyfél, az alábbiak értelmében teszem:


Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. (Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ákr.).5. § (1) bek.)



Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, illetve
ennek során másolatot készíthet, vagy másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. (Ákr. 33. § (1) és (4) bek.)



A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság
megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban
vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli. (Ákr.6. § (1)-(3) bek.)



Az ügyfél nyilatkozatának kiemelt szerepe van. Az ügyfél a nyilatkozatával pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, ha annak beszerzése
nem lehetséges és jogszabály nem zárja ki. Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős
adatot valótlanul állít vagy elhallgat, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében - kivéve akkor, ha arra a tanúvallomást
megtagadhatná - adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható. (Ákr. 64. §)



Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási
bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, legmagasabb összege - ha törvény másként nem
rendelkezik - természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén egymillió forint. (Ákr.77. §
(1)-(2) bek.)



A hatóság jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó
törvényben meghatározott személyes adatok, továbbá - ha törvény másként nem rendelkezik - a tényállás tisztázásához
elengedhetetlenül szükséges más személyes adatok megismerésére és kezelésére. A kérelemre induló eljárásban vélelmezni kell,
hogy a kérelmező ügyfél a tényállás tisztázásához szükséges személyes adatok - ideértve a különleges adatokat is - kezeléséhez
hozzájárulást adott. (Ákr.27. § (1) bek.)



Az ügyfél az ügyféli jogok, kötelezettségek és a hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú bizonyítékok szolgáltatásának
jogkövetkezményeit ismeri, valamint tudomásul veszi, hogy a jogosultság feltételeinek megállapítása tekintetében valótlan tartalmú
nyilatkozat tétele büntetőjogi felelősségre vonást von maga után.


………………………………, 20…..év …………………. hó …… nap
……………………………………………………..

Halmajugrai Községi Önkormányzat
3273 Halmajugra, Kossuth u. 163.
Tel.: 37/375-500; Fax.: 37/375-205

ÜGYFÉL

NYILATKOZATA

Alulírott

Neve: ……………………………………………………………………………………………
Születési neve: ………………………………………………………………………………….
Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………..
Anyja neve: …………………………………………………………………………………….
Lakóhely (életvitelszerű):……………………………………………………………………...

anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy gyermeke(i)met egyedül nevelem, mert


családi állapotom hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársamtól külön élek, és házastársam, élettársam
nincs. *
*a megfelelő aláhúzandó

Gyermeke(i)m után az elmúlt hónapban gyermektartás-díjban

1.

nem részesültem*

2.

részesültem*

* a megfelelő aláhúzandó

A második pont fennállása esetén töltendő ki:

Az általam kapott gyermektartás-díj összege az elmúlt hónapban: ………………Ft volt.

Fenti összeget átutalással, készpénzzel átadva, illetve természetbeni ellátásként kapjuk meg.
(A megfelelő szövegrész aláhúzandó!)

Gyermekem apjának, anyjának neve: ……………………………………………………….

Halmajugrai Községi Önkormányzat
3273 Halmajugra, Kossuth u. 163.
Tel.: 37/375-500; Fax.: 37/375-205

Születési neve: …………………………………………………………………………………
Születési hely, idő: ……………………………………………………………………….……
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………
Utolsó általam ismert lakóhely (életvitelszerű): …………………………………………….

Tudomásul veszem, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénybe foglaltak szerint az ügyfél
köteles jóhiszeműen közreműködni az eljárásban, ha az ügyfél az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, vagy
jelentős tényt elhallgat, pénzbírsággal sújtható.

Halmajugra, 2021. év …………………… hó …… nap

………………………………………………
nyilatkozattevő aláírása

