JÖVEDELMI ADATOK
3. melléklet

A jövedelmek típusai

1.Munkaviszonyból,
munkavégzésre/
foglalkoztatásra irányuló
egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és
táppénz ebből:
közfoglalkoztatásból
származó
2.Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
jövedelem
3.Nyugellátás, megváltozott
munkaképességű személyek
ellátásai (pl. rokkantsági
ellátás, szolgálati járandóság,
balettművészeti életjáradék,
átmeneti bányászjáradék,
időskorúak járadéka, a
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások emeléséről
szóló jogszabály hatálya alá
tartozó ellátás

4.A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások különösen:
gyermekgondozási díj
(GYED), gyermekgondozási
segély (GYES),
gyermeknevelési támogatás
(GYET), családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás]
5.Önkormányzat, Járási
Hivatal és szervei
által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátások
6.Egyéb jövedelem
(különösen: kapott tartás, ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, kis
összegű kifizetések stb.)

A család havi nettó
jövedelme összesen:

A
kérelmező
jövedelme

Az előző oldalon szereplő a kérelmezővel egy lakásban bejelentett lakó- vagy
tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók havi nettó
jövedelme
a)
pontban
szereplő

b)
c) pontban
d)
e) pontban f) pontban
g)
pontban szereplő pontban szereplő szereplő pontban
szereplő
szereplő
szereplő

Forintban
összesen

A család összes havi nettó jövedelme _______________ Ft, az ez alapján számított egy főre jutó
havi nettó jövedelem: _________________ Ft/hó.
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen jövedelemnyilatkozatban közölt
adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. §. (6) bekezdése alapján, amennyiben a közölt adatok valódiságát
az önkormányzat vitatja, felhívására köteles vagyok az általam lakott lakás, illetve saját és a
háztartásban lakók tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok
benyújtására.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a közölt adatok valódiságát az Szt. 10. §. (7) bekezdése
alapján az önkormányzat az illetékes állami adóhatóság útján ellenőrizheti.

Dátum: ___________________________

_____________________________________
a kérelmező,
vagy törvényes képviselőjének aláírása

_______________________________________
cselekvőképes hozzátartozók aláírásai

TÁJÉKOZTATÓ A JÖVEDELEMNYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ
Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben
együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
Közeli hozzátartozó:
- a házastárs, az élettárs,
- a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező;
- a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytató;
- a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek,mostoha gyermek, 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, 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 nevelt gyermek, vagy fogyatékos gyermek esetében
meghatározott feltételeknek megfelelő testvér
Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van
Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek
összessége
lakóhely, tartózkodási helyként a bejelentett tartózkodási helyet kell feltüntetni.
átlagjövedelmét kell szerepeltetni.
elmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi
jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni.
osztva a személyek
számával.
kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy a vele közös háztartásban lakó személy nem cselekvőképes,
helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.
összeg kerül átutalásra, jövedelemigazolásként csak a Nyugdíjfolyósító által kiállított igazolás
fogadható el – ennek beszerzése iránt a kérelmezőnek kell intézkednie, mivel feltételezhető, hogy a
nyugdíjszerű ellátást levonás terheli.
Csatolandó mellékletek:
a. Munkaviszony, egyéb munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetén munkáltatói igazolás a kérelem
benyújtását megelőző hónap részletes jövedelméről.
b. Nyugdíjszerű ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság év eleji értesítése az előző évi jövedelem
összegéről és a január hónaptól esedékes kifizetés összegéről.
c. A nyugellátás és minden más jövedelemtípus esetén is a kérelem benyújtását megelőző hónapban kapott
postai szelvények vagy amennyiben az ellátást folyószámlára folyósítják, az utolsó havi számlaegyenlege.
d. A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén beleértve az
őstermelői tevékenységet is) a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt
szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek
adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal
arányos összegében kell beszámítani.

