I
I

I
I

I

t
:

a z i d 6s k o r fi u k j

L

Adatlup
cir a dd k ttn u k

me g ti I I ap ft ri s tt h o z

Szerudbti adatok

LI. (Hivatalbdl tortdnI

megallap[tds esetdn a hatosirg t6lti

ki.)

1,1.1, Neve: ,,,,.,,,.
L 1,2, Szr.iletesi neve:
1,1

,3,

Auyja neve:

,

1,1,4, Szrile'.ds helye, ideje (dv, ho,
1,1,5. Lak6helye,

nap):

.,,..,.,,,.,, ,.

,.

1,6, Tarl6zkoddsj helye:
1, 1,7, Tdlsadalombiztosit6si Azonosit6 Jele:
I l n
i rt
1 , 1 ,6, Alrampolgal'saga: ,,, , ,,,,,,
1,1,9, A kdrelmezo idegenrenddszeti st6tusza (nem magyar 6llampolg6r's6g esetdn):
1,1,9,1, szabad mozg|s ds tart6zkodds jog6val rendelkezo,vagy
1.

I
,1 ,9.2, I
,1 ,9.3, I
I .f ,9,4, I
1
1

EU kdk l<\rtydval rendelkez6 , vagy
bev6ndorolt/letelepedett, vagy
menekriltl oltalmazott/hontalan,

1,2. (Ugyftl rolti ki)
1,2.1, Telefonszttm(nem kotelezo

megadni):,.,,,,,,i:.,,,.,,.,,,,.,,

1,2,2, Fizetesi sz6mlaszdm (akkol kell megadni, ha a folyositdst fizetdsi szdmlaszftmra
kdri):
1,2.3, A

fizetdsi szitml/i- vezeto penzintezet neve:

1,2,4. Hivatalbol induit elj6L6s esetdn
v6ltozds(ok) tortdnt(ek)

az 1,1. alpont szerinti adataimban az al6bbi

:

1,2.5, Csal6di 6llapot:
1,2,5.1, egyedUl6ll6,
L2 . 5,2, h6zast6r's (x al l elett(trs6val e gytitt dlo.
1,2.6, A kerelmezovel azonos lakcimen, dletvitelszeruen dlo hdzastdrsa/dlett6rsa szemdlyes
adatai:
1 ,2,6,1,
,,, ., ,,,,.,

I
I

Neve:

L2,6.2. Sziiletesi neve: ,,,
|,2.6,3, Anyja neve: .,
1,2,6,4, Szriletdsi helye, ideje (ev, h6, nap):
1 ,2,6.5 . T6rsadalombiztositdsi Azonosit6 Jele:
1,3,

Az adatiap benyirjt6sakor rn6s rendszeres penzelllths megdllapitdsdra iilnyulo

elj6r'6s

folyamatban van / nincs folyamatban. (Megfelels rdsz aldhilzand|,)
2. Javedelmi ada.tok
A
Ajovedelem tipusa

B

C

I(6rehnezo

H6zast6rs, dlettdrs
havi jovedelrne (forint)

2I

Munkaviszonyb6l

ds mds

foglalkoztatdsi ogviszonYb6l
j

szdrmazo ebb6l'.
zfo slall(oztatasb6 I szdr mazo
T6rsas ds egydni vAllalkozdsb6l,

1<o

2,2.

ostermel6i, illetve szellemi es mds
on alld tevdkenysegbo I sz6rffnz6
2.3.

24
25

zo
2.7.

T 6pp 6nz, gy et'm ekgon d o zds i
t6mosat6sok
Nyugell6tds ds egyeb nyugdljszerti
rendszetes szoci6l is ell6t6sok

Onkormanyzat, jdrasi hivatal ds az
dllami foglalkoztat6si szerv altal
folv6sitott ell6tdsok
Egy6b jdvedelern
Osszes jdvedelem

3. Nyi.latkozatolc
3,1, TudomAsul veszem, hogy

3,1,1, a szociflis hat6skort gyakorl6 szerv - az |Ilamt adohatosdg utjdn - ellenorizheti a
kdrelemben kozolt jovedelmi adatok val6dis6g6t,
3,1,2. koteies vagyok a feltuntetett adatokban bekovetkezett viitozdsl 15 napon beliil,
valamint a mfs rendszeres pdnzell6tds meg6llapit6sara irdnyulo elj6rds indit6sAt 8 napon beli1l
bejelenteni az eljhro hatos6gnak

3,2, Hozzajfrulok a kdrelemben szeleplo adatoknak a szocidlis tgazgathsi elj6rds
tortdn6 felhas

zn61A

sor6n

sdhoz,

3.3. (A kdrelmezd rdszdrcil:)
Felelossdgem tudat6ban kijelentem, hogy
3,3,1,* eletvitelszeruen a lakohelypmenJa tartozkodAsi helyemen elek (a megfe1e16 rdsz
alilhuzando),
3.3,2, telepiildsszintu iakohellyel rendelkezem, 6s a kdrelem 1,2.6. alpontjdban felti.intetett
h6zastdrsamielettdr'sarn dletvitelszeluen velem dl fakkor kell altthiznta, ha az On

lakohelyekent

a

polgArok szem6lyi adatainak ds lakcimenek nyilv6ntartdsdban csak

a

beielentett teleptiles neve (a fovdrosban a kertilet megjeloldse) szerepel],
3 ,3,3. a kdrelemben kozolt adatok a valosAgnak megfelelnek,
,4. (A kdrelmezd hazastarsdnak/dlettarsdnak rdszdrdl
")
Felel6ssdgem tudatdban kijelentem, hogy
3,4,L* dletvitelszeruen a lak6helyemenla tart6zkodAsi helyemen dlek (a megfe1el6 rdsz
aldhuzand6), es
3,4,2. ak6relemben kozolt adatok a val6s6gnak megfelelnek.
3

kdrelrnezo al6ft'dsa

kerelmezo
hdzastArs dnal</d1ett6r's6nak al 6it'6s

a

Kdrjtik, hoglt 52i1'ntltedjen a rueffilel5 yalaszt X-szeljelolni, ds a h.idnyzd adatokot kitolteni,

L A szernelyi adatok kitoltdsdhez
4.1.1. ..Eg;,edtil6l16" az a szentely, al<i hajadon, notlen, ozvegy, elv|ltvagy h6zastdlsdtol l<i.llon el,
kivdve, ha elett6r'sa van, A hazastalsak akl<or tekinthetok kiilondlouel<, ha a lakcirntik ki.ilonbozo
'1.2. ,4 jovedelenre vonatkozo adatok kitoltdsdhez
,,Jot,edelem ", a szemdlyijovedelernadolol sz6lo 1995, dvi CXVII. torvdny (a tov6bbial<ban: Szjatv.)
szelirrt neghatdrozott, belfoldlol vagy ki.ilfoldrol szdt'ntazo - rnegszerzett - vagyoni drlel< (bevdtel),
ideerlr,e azSzjatv, L szdmt mellel(lete szelinti ad6mentes bevetelt, tov6bb6 azabevetel, amely uthn
az eglszer-isitett v6llallcoz6i ad6r'61 sz6l6 torvdny, a kisadozo v6llalkoz6sok teteles ad6j6rol es a
kisv6llalati adot'61 sz6l6 torveny vagy az egyszerttsitett kozteherviselesi hozz6l6rul6srol szo16 tot'veny
szelint adot, illetve hozz6l6rul6st l<ell fizelnl
4.2,2. Ajovedelmi adatol< alatt havi netto jovedelmet kell erteni, A netto jovedelern l<iszarnitdsandl a
bevetelt az elisrnert holtsegel<l<el es a befizetesi kotelezettseggel csokkentett osszegben kell felttintetni
4.2,2.L Elisurert koltsegnel< minoslil a szerndlyijovedelernad6rol sz6l6 torvdnyben elisn-ret1 l<oltseg,
valarn int a fizetett tart6sdij,
4,2.2.2. Befizetesi l<otelezettsegnek minostil a szemeiyi jovedelemad6, az egyszertisitett v6llallcoz6si
ad6, a maganszemdly,t terhelo egyszeriisitett kozteherviseldsi hozzSjiru\ls, egdszsegbiztosit6si
hozzdjilrul|s ds j6r'uldk, egeszs6giigyi szolg|ltatdsi j6ru1ek, nyLrgdijj6ruldk, nyugdijbiztosit6si j6t'ulek,
m ag6n- nyu gdijpdnzt6ri tagd i j es tnunkav6l lalo i j 6ru16k,
4.2.3. Nem minostil jovedelennel<, igy jovedelernkdnt nenr l<ell feltlintetni a rendlciviili telepi.ilesi
tanrogat6st, a lahdsfenntalt6si tdrnogat6st, az ad6ss6gcsokkentesi tdmogatdst, valamint a lal<hat6shoz
l<apcsolod6 rendszeres l<iad6sol< visel6sehez, a gyogyszell<iaddsok viselesdhez es a lakhatasi
l<iadasol<hoz kapcsol6do li6tlalelcot felhalmoz6 szenelyel< reszdle nyirjtott teleptilesi t6rlogat6st, a
lerrdszeles gyet'lnel<vedelrni kedvezrneny l<eretebell nyirjtott't6rnogat6st es az a melletti potlekot, a
nevel6sziilol< sz6m6r'a fizelett nevelesi dijat es l<i.ilon ell6trn6nyt, az anyas69i t6rrogatast, a
tizenhalmadil< havi nyLrgdijat, a szepkoriral< jubileLrrni jLrttat6s6t, a s[rlyos nrozgdsl<ot'ldtozott
szenrdlyel< l<ozlelcedesi kedvezrrdnyeit, a valcok szemdlyi jaradek6t 6s a fogyat6l<oss6gr titnogatdsl, a
4,

fogad6 szervezet 6ltal az onl<dntesnel< ki.ilon torv6ny alapjin biztositott juttat6st, az all<almi
munkav6llal6i konyvvel tortdn6 nrunl<avdgzds, az egyszenisitett foglalltoztat6s, valamint az
ad6rendszeren kivi.ili kelesettel jdro h6ztatt6si rnLrnl<a havi ellendrldket, a hdzi segitsegnyujtas
l<eretdben tdlsadalmi gondoz6sdlt ltapott tiszteletdijat, az enetgiafelhaszn6l6shoz nyirjtott t6mogatdst,
Nem minosiil tov6bb6 jovedelerlnel< a szoci6lis szovetlcezet (ide nem dftve az isl<olaszovetl<ezetet)
tagja 6ltal a szovetl<ezetben vdgzett tev6kenys6g ellendrtekel<6nt megszerzell, a szerldlyi
jovedelemador6l sz6l6 tolvdny alapj6n ad6mentes bev6tel, az eletvitelszerien lakott ingatlan elad6sa,
valamint az dletvitelszeruen lal<ott ingatlanon fenn6llo vagyoni drtekr"i jog 6truh6z6sa esetdn az eladotl
ingatlan, illetve |]rruhiflott vagyoni ertekii .jog ellenertdl<enel< azon resze, amelybol az eladdst vagy
dtrLrh6zast l<oveto egy even beliil az elad6 vagy il"rvhdzo saj6rt, vagy kozeli hozzdlatlozola
eletvitelszerii, tdnyleges lakhat6,s6nal< celj6t szolgdl6 ingatlan vagy vagyoni ertdku jog v6sdrl6s6ra
Ireltil sor, valamint az elengedetttafiozas, illetve a megsztint l<otelezettsdg, ha a tatlozas elengedeset'e
vagy a lcotelezettseg negszunesdre a termdszetes szerndlyek adoss6grendez6si elj6r6s6ban, tovdbba

l<oztizemi szo196ltat6s szolg|ltatoja. illetve p6nziigyi intdzmeny 6ILal, az ad6s rne96lheteset
veszdlyezteto szoci6lis helyzete mia11 kerlilt sor,
4,2,4, Ajovedelernlol - a csalddtdmogatasi torvdny szelint foly6sitott csal6dt6mogatdsi ell6tds, vagy
a fogyatehoss6gi tamogat6s l<ivdtelevel - a k6r'elenrhez nrelldl<elni ltell a jovedelem tipusanal<
nregfelelo iratot vagy anual< rl6solatdt,
4,2,5, Ajovedelenszdnitits reszletszabirlyait a szoci6lis igazgat|srol ds szoci6lis ell6t6sol<rol sz6lo
l993, evi III. tolvdny tat'tahnazza.

