Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal Jegyzője
8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.
Tel.: 22/588-100 Fax: 22/363-473

KÉRELEM
CSALÁDVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
I. SZEMÉLYI ADATOK
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: .......................................................... Születési neve: .......................................................
Születés helye, ideje (év, hó, nap): ..............................................................................................
Anyja neve: ............................................................... Családi állapota: ......................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám): ……………………………………………
Személyi igazolvány száma: …………………… Lakcímkártya száma: …………...…………
Állampolgársága: ………….………………… Adószáma: ……………………………………
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
 szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
 EU kék kártyával rendelkező, vagy
 bevándorolt/letelepedett, vagy
 menekült/oltalmazott/hontalan.
/A megfelelő aláhúzandó./

Lakóhelye: …….... irányítószám ..................................... település ...........................................
utca/út/tér ........... házszám ..... épület/lépcsőház ..... emelet, ajtó
Tartózkodási helye: …….... irányítószám ..................................... település ..............................
utca/út/tér ........... házszám ..... épület/lépcsőház ..... emelet, ajtó
Nagykorú kérelmező esetén az oktatási intézmény megnevezése és címe: …………………….
……………………………………………………………………………………………….......
Telefonszám: ............................................. E-mail cím: .............................................................
Telefonszámot, e-mail címet, bankszámlaszámot nem kötelező megadni.

2. A gyermek személyére vonatkozó adatok (amennyiben kiskorú gyermekre igényli a
támogatás megállapítását):
Neve: ................................................................... Anyja neve: : .................................................
Születési helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám): ……………………………………………
Állampolgársága: ………….…………………
A gyermek idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén, a megfelelő
aláhúzandó):
 szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
 EU kék kártyával rendelkező, vagy
 bevándorolt/letelepedett, vagy
 menekült/oltalmazott/hontalan.
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Lakóhelye: …….... irányítószám ..................................... település ...........................................
utca/út/tér ........... házszám ..... épület/lépcsőház ..... emelet, ajtó
Tartózkodási helye: …….... irányítószám ..................................... település ..............................
utca/út/tér ........... házszám ..... épület/lépcsőház ..... emelet, ajtó
Gyermek nevelési, oktatási intézményének neve és címe: …………………………………….
……………………………………………………………………………………………….......
3. Kérelmező családjában élők személyi adatai:
A

B

C

D

Név
(születési név)

Születési helye,
ideje (év, hó,
nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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II. JÖVEDELMI ADATOK
A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik havi
jövedelme, forintban:
A

B

A jövedelem típusa

Kérelmező

C
Kérelmező házastársa (élettársa) és a velük egy

háztartásban élő gyermekeik

1. Munkaviszonyból és
más foglalkoztatási
jogviszonyból
származó
ebből:
közfoglalkoztatásból
származó
2. Társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, illetve
szellemi és más önálló
tevékenységből
származó
3. Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
4. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres szociális
ellátások
5. Önkormányzat, járási
hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított
ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Elismert költség: SZJA
törvényben elismert
költség, valamint a
fizetett tartásdíj
8. Összes jövedelem
A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1–6. pontjában feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására
szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a gyermekgondozási segély (GYES) igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói
kifizetőhely folyósítja, valamint a gyermeknevelési támogatás (GYET) és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását.

Egy főre jutó havi nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban:
………………..…….. Ft.
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Nyilatkozat

Különélésről és gyerektartásról
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekemet/gyermekeimet
egyedülállóként nevelem.
Házastársamtól/élettársamtól ……….……….. óta különélek.
A különélő házastársam/élettársam lakcíme: ………………………………………………….
Gyermekem/gyermekeim után havi ……………………….. Ft, gyerektartásdíjat kapok.
Ha a különélő szülő nem fizet tartásdíjat annak oka, mit tett vagy mit szándékozik tenni annak
érdekében - határidő megjelölésével, amely határidő elmulasztása esetén kérelmét el kell
utasítani -, hogy a különélő szülő is hozzájáruljon a gyermek tartásához.
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Tudomásul veszem, hogy a 2004. évi CLX. törvény 51.§ (5) bekezdésben foglaltak szerint az
ügyfél, vagy képviselője, aki rosszhiszeműen az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít,
eljárási bírsággal sújtható.
Szabadbattyán, ………………..………
..…………………………………
Kérelmező/képviselő* aláírása

Nyilatkozat
Alulírott hozzájárulok, hogy az állami adóhatóságtól és más társhatóságoktól kérelmem
elbírálása céljából szükség esetén igazolásokat beszerezzenek, valamint személyes adataimat a
jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék, továbbítsák. Hozzájárulok személyi
azonosító okmányaim fénymásolásához.
Szabadbattyán, ………………..………
……………………………………
Kérelmező/képviselő* aláírása

*Képviselő (meghatalmazott személy, gondnok)

Képviseletre jogosult személy neve: ………………………………..………………………..
Telefonszáma (megadása önkéntes) ……………………………………………………………
Gondnok eljárása esetén a kirendelő szerv neve és a határozat száma: ………….………….…
………………………………………………………………………………………..…………
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Tájékoztató a családvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelem kitöltéséhez
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 13. §-a értelmében:
Családvédelmi támogatásra jogosult, akinek gyermeke saját családi környezetében történő
nevelkedése, szükségleteihez igazoldó gondozása, nevelése, jólétének biztosítása anyagi
egyensúlyvesztés miatt időszakosan vagy tartósan veszélyeztetett.
Anyagi egyensúlyvesztés miatt időszakosan, vagy tartósan akkor veszélyeztetett, ha a jogosult
a) a gyermek étkeztetés intézményi térítési díját önerőből megfizetni nem képes, vagy
b) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának normatív kedvezményt meghaladó mértékét segítség
nélkül megfizetni nem képes.
R. 14. § A 13.§ (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját - a
16.§ szerinti jövedelmi feltételnek megfelelő – kérelmező önerőből megfizetni nem képes, ha az óvodai
nevelésben részt vevő, az általános iskolai, a szakiskolai, a gimnáziumi a szakközépiskolai nevelésben
részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeke
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesül, és
b) gyermekétkeztetés normatív kedvezményére nem jogosult
R. 15. § A 13. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásában a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának
normatív kedvezményt meghaladó mértékét – a 16. § szerinti jövedelmi feltételnek megfelelő kérelmező segítség nélkül megfizetni nem képes, ha
a) szakiskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai nevelésben részt vevő, a nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat folytató gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
b) gyermeke után a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye a 100%-os mértéket nem éri el.
R. 16. § Családvédelmi támogatásra jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át nem haladja meg.
R. 17. § (1) A családvédelmi támogatásra való jogosultság megállapítására a tanév rendjéről rendelkező
jogszabályban meghatározott első tanítási napon vagy azt megelőzően benyújtott kérelem esetén a tanév
első tanítási napjától a soron következő tanév első tanítási napját megelőző napig kerül sor. Amennyiben
a kérelem a tanév első tanítási napját követően kerül előterjesztésre, a családvédelmi támogatásra való
jogosultság megállapítására a kérelem benyújtását követő hónap első napjától a soron következő tanév
első tanítási napját megelőző napig kerül sor.
(2) A családvédelmi támogatásra való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi
jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható. Ebben az
esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól, illetve a tanév rendjéről
rendelkező jogszabályban meghatározott első tanítási naptól kell megállapítani.
(3) A családvédelmi támogatásra való jogosultság megszüntetése esetén a jogosultság - a (4)
bekezdésben foglalt kivétellel - a megszüntető határozat meghozatala hónapjának utolsó napján szűnik
meg.
(4) A családvédelmi támogatásra való jogosultságot – a szülő vagy más törvényes képviselő erre
irányuló kérelme esetén – a kérelemben megjelölt időpontban, de legkésőbb a kérelem benyújtása
hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.
(5) A családvédelmi támogatás iránti kérelmet a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a jegyző
bírálja el.
A kérelemhez csatolni kell:
- 16 évet betöltött gyermek esetén a tanulói jogviszony igazolást
- a család tagjainak a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett jövedelméről szóló
igazolásokat
- a nevelési, oktatási intézmény étkezési térítési díj összegére vonatkozó igazolását
- fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság esetén – amennyiben
azt nem Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Jegyzője állapította meg – a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozatot
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § alapján:
(5) Gyermekétkeztetés esetén
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
aa) bölcsődés,
ab) óvodás,
ac) 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,
ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben
elhelyezett, aa)–ac) alpont szerinti életkorú
gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és
tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,
d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi
térítési díj 50%-át,
kedvezményként kell biztosítani [az a)–e) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény].
(6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
(7) Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre – a szakképzésre
vonatkozó rendelkezések szerint létrejött – tanulószerződése alapján már jogosult.
(8) A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más
bentlakásos intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermek után nem
vehető igénybe a normatív kedvezmény.
(9) A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve – ha a gyermek nem állami fenntartású
nevelési-oktatási intézményben részesül étkezésben – a nevelési-oktatási intézmény vezetője – a nem
állami fenntartó által megállapított szabályok keretei között – a gyermek egyéni rászorultsága alapján
további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg.
(10) Az (5) bekezdés c) pontja szerinti normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban
élőként kell figyelembe venni
a) a tizennyolc éven aluli,
b) a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő
vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és
c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos
gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a
nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.
(11) A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele
befejezéséig kell biztosítani.
Személyi adatok:
Lakóhely vagy tartózkodási hely: a kérelem benyújtását megelőzően az okmányirodánál bejelentett és
a lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolványba (lakcímkártyába) bejegyzett lakóhely vagy
tartózkodás hely.
A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.
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 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
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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 az előbbi két pontban meghatározott feltételeknek
megfelelő testvér;
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.
Jövedelemre vonatkozó adatok:
A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében - az alábbi kivétellel – a jövedelemről tett
nyilatkozathoz másolatban mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő igazolást.
Az ellátást megállapító szerv az ellátást igénylő, illetve az ellátás megállapítása során az Szt.
rendelkezései vagy a települési önkormányzat rendelete alapján figyelembe vett személy részére
folyósított családtámogatási ellátásra vagy fogyatékossági támogatásra vonatkozó adatot az
államháztartásról szóló törvény szerinti szociális nyilvántartásból közvetlen lekérdezéssel veszi át.
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, nyugdíjjárulék,
nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
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.
Rendszeres pénzellátás: 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
Keresőtevékenység: ha az Szt. másként nem rendelkezik, minden olyan munkavégzéssel járó
tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi
tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát nem 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 ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján
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biztosított juttatás, valamint a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a
szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló
törvény alapján adómentes bevétel.
Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beleszámítani:
- a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, az önkormányzati segély, rendkívüli
települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
- a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében
nyújtott pénzbeli támogatás, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlék, a nevelőszülők
számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás,
- a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
- a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a
fogyatékossági támogatás,
- a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, az alkalmi
munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény
alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli
keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített
munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban:
háztartási munka) a havi ellenértéke,
- a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
- az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
- a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett
tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján
adómentes bevétel.
A háztartás tagjainak 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 számításakor:
- 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 együttesen figyelembe venni.
A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt
havi rendszeres jövedelmet; a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási
tevékenység megszűnt, a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
Jövedelem típusai:
- Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból 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.
- 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 tagja által külön
szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
- Táppénz, gyermekgondozási támogatások: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a
gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, családi pótlék,
gyermektartásdíj.
- Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: az öregségi nyugdíj, a korhatár
előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a
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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 átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a
rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a nemzeti
helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján
külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás
Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az
időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az Flt. alapján folyósított
pénzbeli ellátás.
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.

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy
annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.
Ha a települési önkormányzat a hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a
kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a
kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit
igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a
jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek
figyelembevételével vélelmezhető.
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