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L Szemdlyi adqtok

|.L (Hivatalb1l tortdnci megdllapitas esetdn a hatdsdg tdlti ki)
1.1, 1. Neve: .,,..,..........
1. 1.2. Szrilet6si neve:
1.1.3. Anyja neve: ........
1.1.4. Szrilet6s helye, ideje (6v, h6, nap):
1.1.5. n Lak6helye.
1.1.6. n Tart6zkod6si helye:

/Amennyiben lakdhelye ds tart6zkoddsi helye is van, X-szal jelpljg hog,, melyik cimen dl dletvitelszertien./
l. 1.7. T6rsadalombiztosit6si Azonosit6 Jele:
I . 1 .8, Allampolg6rs6ga:
1. L9. A kdrelmezo idegenrenddszeti st6tusza (nem magyar 6llampol gdrs|g esetdn):
1.1.9.1. n szabad mozg6s 6s tart6zkod6s jog6val rendelkezo, vagy
L1.9.2. r EU k6k kdrty|val rendelkezo , yagy
1.1.9.3. I bev6ndorolt/letelepedett, vagy
1 .1 .9 .4 , I menekrilt loltalmazott/hontalan.

r.2. (Ugyfel tolti ki)
1 .2. I . Telefonszftm (nem kotele zo megadni) : ....,..........
L2.2. Fizet6si sz6mlasz6m (akor kell megadni, ha a foly6sit6st fizet6si sz|mlaszilmra k6ri):

1 .2.3 . A fi zetdsi szilmlftt v ezeto pdnzintdzet nev e:

l.2.4.Hivatalb6l indult elj6r6s eset6n az 1rl, alpont szerinti adataimban az alilbbr v6ltoz6s(ok)
toft6nt(ek):

1,2.5 . Csal|di drllapot:
1.2.5.1. I egyediil6ll6,
1.2.5.2. I h6zast6rs 6vall6lettdrs6val egyritt 6lo.
1.2.6. A k6relmezovel azonos lakcimen, dletvitelszenien 6lo hlzasthrsal6lett6rsa szem6lyes

adatai:
L2.6.1, Neve:
L2.6.2. Szrilet6si neve: ........
1.2.6,3, Anyja neve: ......,.
1.2,6.4, Sziilet6si helye, ideje (6v, h6, nap):
1,2.6.5, T6rsadalombiztosit6si Azonosit6 Jele: .....,.,..

1,3. Az adatlap benyujt6sakor m6s rendszeres p6nzell6t6s meg6llapit6s6ra ir6nyul6 elj6r6s
folyamatban van / nincs folyamatban. (Megklelci rdsz alahuzand6.)



B
A jovedelem tipusa Kerelmezo Hdzast6rs, 6lett6rs

havi irivedelme (forint)
21 Munkaviszonyb6l 6s m5s

foglalkoztat6si jogviszonyb6l
sz6rmaz6 ebbol:
kcizfosl al koztat6sb6l szdrmaz6

2.2. Tfrsas 6s egy6ni v6llalkoz6sb6l,
ostermeioi, illetve szellemi 6s m6s
cin6l16 tev6kenysegbol szSrrnaz6

ZJ T 6pp 6nz, gy ermek go n do z 6s i
t6mosat6sok

24 Nyugell6t6s 6s egy6b nyugdijszerri
rendszeres szoci6lis el16t6sok

25 Onkorm6nyzat, jdr|si hivatal 6s az
dllami foglalk oztat6si szerv 6ltal
foly6sitott ell6t6sok

26 Eey6b iovedelem
2.1. Osszes icivedelem

2, Jovedelni adatok

3. Nyilatkozatok

3,1. Tudom6sul veszem, hogy
3,1.1. a szoci6lis hat6skort gyakoll6 szery - az iilami ad6hatos6g irtj6n - ellenorizheti a

k6relemben kozolt jovedelmi adatok val6dis6g6t,
3.1,2. koteles vagyok a feltrintetett adatokban bekovetkezettyfitoz6st 15 napon beliil, valamint

a m6s rendszeres pdnzell6t6s megfilapit|s6ra ir6nyul6 e1j6r6s indit6s6t 8 napon beli.il bejelenteni
az elj6r6 hat6s6gnak.

3.2.Hozz|j6rulok a k6relemben szereplo adatoknak a szoci6lis igazgatilsi elj6r6s sor6n torl6no
felhaszn6l6s6hoz.

3.3. (A kdrelmezci rdszdrril;)
Felelossegem tudat6ban kijelentem, hogy
3.3.1.* dletvitelszertien a lak6helyemen/a tarlozkod6si helyemen 6lek (a megfelel6 r6sz

al|hizando),
3.3.2. teleprildsszintti lak6hellyel rendelkezem, 6s a k6relem 1.2.6. alpontj6ban felttintetett

h6zast6rsarn/6lett6rsam 6letvitelszerr.ien velem 6l fakkor kell aldhirznia, ha az 6n lak6helyek6nt a
polg6rok szem6lyi adatainak 6s lakcimdnek nyilv6ntarl6s6ban csak a bejelentett teleptil6s neve (a
fdv6rosban a keri.ilet megjelol6se) szerepel],

3,3,3, i.igyf6lkapu regisztrilctoval rendelkezem'. I igen n nem
3,3,4. hozz6j6rulok ahhoz, hogy a hat6s6g az eljirhs sor6n elektronikus irton tarlson velem

kapcsolatot: tr igen tr nem (Csak abban az esetben toltendri, ha q 3.3.3. pontra igen-nel
valaszolt !)

3,3.5, a k6relemben kcjzolt adatok a val6s6gnak megfelelnek.



3 .4, (A kd r e I m e zri ha z a s t dr s dn ak/ d I e t t ar s iina k rd s ze r ci l.: )
Feleloss6gern fudat6ban kij elentem, ho gy
3.4.1,* 6letvitelszenien a lak6helyemenJa tafi6zkoddsi helyemen 6lek (a megfelelo rdsz

al6hirzand6), 6s

3.4.2. a k6relemben kozolt adatok a val6s6gnak megfelelnek.

Kelt:

l<6r'elmezo al|irdsa k6r'elmez6
h6zasI6r s 6naW 6l ett6rs 6nak al 6ir 6s a

Kdrjtik, hogy sz[veskedjen a megklelci vala,szt X-szel jelolni, ds a hidnyz6 adatokat kitolteni.

4. l. A szemdlyi adatok kitahdsdhez
4,1.1. ,,Egyediil6ll6" az a szemdly, aki hajadon, notlen, ozvegy, elv6lt vagy h6zast6rs6tol Kilcin el,

kiv6ve, ha 6lett6rsa van. A hdzastlrsak akkor tekinthetok kiilon6lonek, ha a lakcimiik ki.iliinbozo.
4.2. A jovedelemre vonatkoz6 adatok kitoltdsehez
,,Jovedelem ". a szem6lyi jovedelemad6r6l sz6l6 1995. 6vi CXVIL tdrvdny (a tov6bbiakban: Szjatv.)

szerint meghat6rozott, belfoldrol vagy kiilfoldr6l szSrmaz6 - megszerzett - vagyoni drt6k (bev6tel),
ide6rtve azSzjatv. 1. sz6mir mell6klete szerinti ad6mentes bevdtelt, tov6bb6 azabevetel, amely uL6naz
egyszerusitett v6llalkoz6i ad6r61 sz6l6 torveny, a kisad6z6 v|Ilalkozbsok t6teles ad6j6161 6s a kisv6llalati
ad6rol sz6l6 tcjrv6ny vagy az egyszerusitett kozteherviseldsi hozz6j6rul6srol sz6l6 tcirv6ny szerint ad6t,
illetve hozz616ruI6st kell fi zetni.

4.2.2. Ajovedelmi adatok alatt havi nett6 jovedehnet kell 6rteni. A nett6 jcivedelem kisz6mit6s6n6l a
bev6telt az elismert kolts6gekkel 6s a befizet6si kcitelezetts6ggel cscjkkentett osszegben kell feltiintetni.

4.2.2,1. Elismert k6lts6gnek minosiil a szem6lyi jcivedelemad6r6l s2616 torv6nyben elismerl kcilts6g,
valamint a frzeletl tart6sdij.

4.2.2.2. Befizet6si kotelezetts6gnek minosiil a szem6lyi jovedelemad6, az egyszerusitett v6llalkoz6si
ado, a mag6nszemdlyt terhelo egyszerusitett koztehervisel6si hozz6jhrll6s, eg6szs6gbiztosit6si
hozztqdrul|s 6s j6rul6k, eg6szs6grigyr szolghltatdsi j6ru16k, nlugdijj6ruldk, nyugdijbiztosit6si j6rul6k,
mag6n-nyu g dijp lnzthr i ta gdij 6 s rnunkav6l I al 6i j 6rul 6k.

4.2.3. Nem minostil jovedelemnek, igy jcivedelemk6nt nem kell feltiintetni a rendkivtili teleptil6si
tdmogat6st, a lak6sfenntart6si t6mogat6st, az ad6ss6gcsokkent6si t6mogat6st, valamint a lakhat6shoz
kapcsolod6 rendszeres kiad6sok visel6s6hez, a gy6gyszerkiad6sok visel6s6hez 6s a lakhat6si kiad6sokhoz
kapcsolod6 h6tral6kot felhalmoz6 szem6lyek reszlre nyirjtott teleprildsi tiimogat6st, a rendszeres
gyerrnekv6delmi kedvezm6ny keret6ben nyirjtott t6mogat6sl 6s az a melletti p6t16kot, a neveloszrilok
szhmhra frzetett nevel6si dijat 6s lailon e116tmhn54, az anyas6gi t6mogat6st, a tizenharmadik havi
nyugdijat, a sz6pkoruak jubileumi juttat6s6t, a srilyos mozgdskorlltozoll szem6lyek kozleked6si
kedvezm6nyeit, a vakok szem6ly jdraddkht 6s a fogyat6koss6gi t6mogat6st, a fogad6 szervezet 6ltal az
onk6ntesnek lailon torv6ny alapj6n biztositott juttat6st, az alkalmi rnunkav6llal6i konyvvel tcjrt6no
rnunkav6gz6s, az egyszenisitett foglalkoztat6s, valamint az ad6rendszeren kiviili keresettel j6r6hdztafiilsi
munka havi ellen6rt6kdI, a h6zi segits6gnyirjtds keret6ben t6rsadalmi gondoz6s6rt kapott tiszteleldijat, az
energiafelhaszn6l6shoz nyrijtott t6mogat6st. Nern minosr.il tov6bb6 jovedelemnek a szoci6lis szovetkezet
(ide nem 6rtve az iskolaszovetkezelel) taga 6llal a szcivetkezetben vIgzetl tevdkenys6g ellen6rt6kek6nt
megsze'rzetl, a szem6lyi jcivedelemad6r6l s2616 torv6ny alapjiln ad6mentes bev6tel, az 6letvitelszerhen
lakott ingatlan elad6sa, valamint az 6letvitelszeiien lakott ingatlanon fenn6ll6 vagyoni 6rt6kii jog



|truhhzhsa eset6n az eladott ingatlan, illetve ltruhhzott vagyoni 6rt6kii jog ellen6rt6kdnek azon r6sze,
amelybol az eladhst vagy 6truhdz6st kdveto egy 6ven beliil az elad6 vagy 6truhilz6 sajilt, vagy kdzeli
hozzhtartozoja 6letvitelszeru, t6nyleges lakhat6s6nak c1ljil szolg6l6 ingatlan vagy vagyoni 6rt6ku jog
v6s6rl6s6ra keriil sor, valamint az elengedett tartozds, illetve a megszunt kdtelezettsdg, ha a tartozhs
elenged6s6re vagy a kdtelezetts6g megszun6s6re a term6szetes szem6lyek ad6ss6grendez6si elj6r6s6ban,
tov6bb6 konizemi szolg6ltat6s szolg|ltat6ja illetve pdnzlJ:gy intdzmeny 6ltal, az ad6s megdlhet6s6t
veszllyeztet6 szoci6lis helyzete miatt keriilt sor.

4,2.4. Ajcivedelemrol - a csal6dt6mogat6si torvdny szerint foly6sitott csal6dt6mogat6si ell6t6s, vagy a
fogyat6koss6gi thmogatls kiv6tel6vel - a k6relemhez mell6kelni kell a jdvedelem tipus6nak megfelelo
rratot vagy annak m6solat6t,

4'2.5. A jdvedelemsz|miths rlszletszab|lyait a szoci6lis igazgatilsr6l 6s szoci6lis ell6t6sokr6l sz6lo
1993. 6vi III. tcirv6ny tarlalmazza.


