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KÉRELEM
aktív korúak ellátásának megállapítására
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:

.

1.1.6. Tartózkodási helye:

.

1.1.7. Társadalombiztositási Azonosító

Jele:

.

1.1.8. Állampolgársága:

.

1.1.9. Telefonszám (nem kötelezö megadni):

.

1.1.10. Fizetési számlaszám

.

(ha a folyósltást fizetési számlaszámra kéri):

1.1.11. A fizetési számlát vezető pénzintézet 'neve:
1.2. A kérelmező családi állapota:
1.2.1. o egyedülálló, [O hajadonlnötlen

O elvált

.

o özvegy

O házastársától különváltan élő]

1.2.2. o házastársával/éleUársával él együtt.
1.3. A kérelmező
1.3.1. o részesül fogyatékossági támogatásban,
1.3.2. ci nem részesül fogyatékossági támogatásban.
1.4. A kérelmező idegenrendészeti

statusza (nem magyar állampolgárság

osetén):

1.4.1. o szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezö, vagy
1.4.2. :J EU kék kártyával rendetkezö, vagy
1.4.3.0 bevándorolt/letelepedett, vagy
1.4.4. o menekültloltalmazotUhontalan.
1.5. A kérelmezővel azonos takcímen élő házastársára/élettársára
1.5.1. Neve:

vonatkozé adatok:
.

1.5.2. Születési neve:

.

1.5.3. Anyja neve:

.

1.5.4. SzOletési helye, ideje (év, hó, nap):

.

1.5.5. Lakóhelye:

.

1.5.6. Tartózkodási helye:

.

1.5.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

.

1.6. A kérelmező házastársa/élettársa
1.6.1. o részesül fogyatékossági támogatásban,
1.6.2. ~ nem részesül fogyatékossági támogatásban.
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;.7. A kérelmezővet azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen: .......•.......... fő
·Ul. A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermekel,re vonatkozó adatok;

A

B

Társadalom·

Név

Szúleté$ helye. ideje

(ha oItérO. lzülclCsl
neva

1.8.1

Anyja neve

~tosihlsi

Azonositó

(év. 116.nap)

isI

F

E

O

C

18. elelé.el bet/lItOtt
személy es etén azon

Megjeg,/zés'

oklalá,; ;ntézmóny

Jele
megnevezése,

ahol tanuf

1

i.az.

1.8.3.

184.

1.6.5.

• Ebben az oszlopban kell feltüntetni:
aj ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozást segllő ellátást vagy gyennekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást,
gyermekgondozási dljat. csecsemőgondozási dljat, lerhességi-gyermekágyi

segélyt vagy csecsemőgondozási díjat folyösllanal"

b) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy
ej élell<ortól függellenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének
betöltéset megelőzően is fennállt.

2. Jövedelem; adatok
A kérelmező, valamint házastársa (élettársa)
jövedelme , forintban'
A

es

a velük egy háztartásban élö gyermekeik havi

°

C

B

HazasI"' ••
Kérelmoző

Gyermekak

A jOvedele;n tipusa

élel:ars

....

havi jóvedi!1me (forinl)

f-F::;:~-;:::s

".

T

fogbltk02tldá~

2.1.

fogvi.zcnYDó18Zárll181.ó

abból: kóz/oglalkoZlalásból stáml8zÓ
Társa.

2.2.

e;yeni

6s

~stermelöi.

vémelko%~sból

~lGt"e szeller.IÍ es ".~.

ünoilló

.o\'6kanysépböJ származó
rllpp6nz.

gyermokgonóOzé",

2.3.
:amogalások
NyugeUalá.

ti.

egyéb

I

nyug<lirszer(

204.
rendszeres szociáh

;arnsi

pnkormányzlll.

2.5.

,"unkaügyi

el atások

szervek

hivatot
állal

6s

folyósltot

~l1átások

2.6.
2.7.

~gyéb jövedelem
Iö~.zes

Jövedelem

..
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3. Jogosultsági fe/téte/ekre vonatkozó adatok
3.1. Kérjük. hogy
3.1.1. O ittjelölje be, ha Ön egészség~árosodoU.

szémú
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és

3.1.2. jelölje aláhúzással. ha
a) rendelkezik a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a rehabilitációs hatóság érvényes és
hatályos szakvéleményévei
vagy szakhatósági állásfoglalásával az egészségi állapotról.
eqészséqkárosodásról
vagy a megváltozott munkaképességröl, és ezt csatolta.
b) vakok személyi járadékában részesül, és csatolta a családtámogatásokkal kapcsolatos
feladalkörében eljáró fövárosi és megyei kormányhivatal igazolását annak folyósításáról, vagy
e) fogyatékossági támogatásban részesül.
3.1.3. Amennyiben Ön vakok személyi járadékában részesül. azonban a családtámogalásokkal
kapcsolatos feladatkörében eljiHó fővárosi és megyei kormányhivatal erre vonatkozó igazolását nem
csatolta. kérjük, adja meg az ellátást folyósító hatóság megnevezését és címét:

3.2. Kérjük. hogy
3.2.1. O itt jelölje be. ha ön állástalan, és
3.2.2. jelölje aláhúzással, ha csatolta
a) annak az állami foglalkoztatási szarvként eljáró járási hivatalnak az igazolását. amely a
munkanélküli [áradékot,
álláskeresési járadékot. álláskeresési segélyt, vállalkozói járadékot
folyósltotta, vagy amellyel a kérelem benyújtása elött együttműködött;
b) a kerabban folyósított szociális ellátások megszOntetéséröl hozott határozatot vagy az ellátást
korábban folyósító szerv igazolását;
c) annak a rehabilitációs hatóságnak az igazolását, amellyel a kérelem benyújtása előtt
együttmüködött.
3.2.3. Amennyiben Ön e jogcímen kéri az aktiv korúak ellátására való jogosultság megállapítását és
köznevelési intézményben tanulmányokat folytató, 14 év alatti gyermekével él egy háztartásban,
kérjük. alább külön jelölje. ha csatolta a köznevelési intézmény igazolását arról, hogy a gyermek
napközben: ellátását nem tudja biztositani:
o a fenti igazolást a kérelemhez csatoltam.
3.2.4. Amennyiben Ön
aj a 3.2.2. pont a) alpontjában foglalt igazolást nem csatolta. kérjük, adja meg annak az állami
foglalkoztatási szervként eljáró járási hivalainak a megnevezését és elmét, amely Önnek ellátást
folyósitott, vagy amellyel Ön együttműködött:

b) a 3.2.2. pont b) alpontjában foglalt határozatot, igazolást nem csatolta.

szociális ellátást

kérjük, adja meg a korábbi

megszüntetö szerv megnevezését és elmét:

e) a 3.2.2. pont e) alpontjában foglalt igazolást nem csatolta. kérjllk, adja meg annak a rehabilitáclós
hatóságnak a megnevezését és elmét, amellyel Ön együttműködött:
•••••

Ol ••••••

o,

•••••••••••

Ol •••••••••

, ••••••

o ••••••

o •••

Ol ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ol.

Ol ol

•••••••••••••

, ••••••••••••••••••••

Ol

'1:'

••••••••••••••

Ol.

Ol Ol'

IB/Ol

3. szétttú melléklet a 6312006. (111. 27.) Kotm. rendalethez

3.3. Kérjük, hogy

O

itt jelölje be, ha Ön az elmúlt három évben aktiv korúak ellátásában

3.4. I\ijás rendszeres pénzellátás meqállapítására
3.4.1.

O az aktív

korúak

rendszeres

ellátásának

pénzellátás

megállapítására

3.4.2. O az aktiv korúak ellátásának
rendszeres

irányuló

megállapllására

pénzellátás

esetleges

irányuló

részesült.

eljárás

jelen

státusza:

kérelem

irányuló eljárás is folyamatban

megállapítására

megállapitására

irányuló

jelen

benyújtásakor

más

van;

kérelem

benyújtásakor

más

irányuló eljárás nincs folyamatban.

4. Nyilatkozatok
4.1. Tudomásul

veszem,

4.1.1. a szociális

közölt

hogy

hatáskört

jövedelmi

gyakorló

szerv - az állami adóhatóság

a kérelemben

adatok valódiságát,

4.1.2. köteles vagyok a feltOntetett adatokban
rendszeres

útján - ellenőrizheti

pénzellátás

bekövetkezett

rneqállapltására

változást

15 napon belül, valamint a más

irányuló eljárás indítását

8 napon belOI bejelenteni

az

eljáró hatóságnak.
4.2.

Hozzájárujok

a kérelemben

szereplö

adatoknak

a szociális

igazgatási

eljárás

során törtértö

feJhasználásához.

4.3. (A kérelmező részéről:)
Felelösségem

tudatában

4.3.1.* életvítelszerűen

kijelentem,

4.3.2. telepOlésszintü

lakóhellyel

polgárok személyi
(a íövárosban

tartózkodást

rendelkezem

adatainak

az enyérnmel

4.3.4. keresötevékenységet
4.3.5. gyermekgondozást
támogatásban

seqltö ellátásban,

illetve felsőoktatási

lakcimen

gyermel<gondozási

munkaképességű
intézményben

a

feltOntetett személyek

4.4. (A kérelmező házastársánakléleftársának
kijelentem,

segélyben,

személyek

gyermelmevelési

ellátásában

nem részesülök,
szerint

.'
érdekében

4.3.8. a kérelem ben közölt adatok a valóságnak

4.4.1. * életvitelszerOen

Ön lakóhelyeként

nappali oktatás munkarendje

szükséges,

vételt es az állami foglalkoztatási

tudatában

az

csak a bejelentett település neve

élnek,

ne~ folytato~,.

nyílvántartásba

ha

nem folytatok,

4.3.7. vállalom az elhelyezkedésem

Felelősségem

nyilvántartásában

közeli hozzátartozóként

megegyező

vagy megváltozott

tanulmányokat

élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

szerepel],

élő, a jelen kérelemben

életvitelszerüen

helyemen

[akkor kell aláhúznla,

és lakcimének

a kerület megjelölése)

4.3.3. a családomban

4.3.6. köznevelésí,

hogy

a lakóhelyemenJa

az állami foglalkoztatási

szervnél történö

szervvel való együttműködést,

megfelelnek.

részéről:)

hogy

a lakóhelyemen/a

tartózkodási

helyemen

élek (a megfelelö

rész aláhúzandó),

és
4.4.2. a kérelemben

közölt adatok a valósápnak

Kelt:

megfelelnek.
,

kérelmező

aláírása

.

nagykorú hozzátartozók

aláírása

• Ezt a nyilatkoUltot csak abban az esetben kell meglennI. ha egyidejÜleg bejelenteti lakó- éstartőzkodási hellyel is rendelkezik.
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5, Tájékoztató s kérelern kitöltéséhez
Kérjük, hogy sziveskedjen a megfelelő választ X-szel jelölni. és a hiányzó adatokat kitölteni.

5.'1, A személyi adatok kitöltéséhez:
5.1.1 .• EgyedOlál/ó"

az a személy, aki hajadon, nöuen,

özvegy. elvált vagy házastársától killön él. kivéve, ha élettársa

van. A

házastársak akkor teklnlhetők kUlönélönek, ha a lakclmOk kOlönbözö.
5.1.2. .Közös

háztartásban

mostohagyermek

é/6 el/aria It gyermeknek"

számlt

az a vér szerinti gyermek.

vagy nevelt gyermek - a Polgári Törvénykönyvröl

örökbe

fogadott

gyermek.

szóló 2013. évi V. törvény szerinti gyermekvédelmi

nevelöszülő állal e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével -. aki
5.1.2.1. húszévesnél fiatalabb es önálló keresettel nem rendelkezik,
5.1.2.2.

huszonhárom

évesnél

fiatalabb.

önálló

keresettel

és

nem rendelkezik

nappali

oktatás

munkarendje

szerint

tanulmányokat folytat,
5.1.2.3.

huszonöt

éves nél fiatalabb.

önálló

keresettel

nem rendelkezik

és felsőoktatási

intézmény

nappali tagozatán

tanulmányokat folytat,
5.1.2.4. tartósan beteg, autista. illetve testi. érzékszervi,

értelmi vagy beszédfogyatékos.

korhatárra

való tekintet nélkOI.

amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennáU!.
5.1.3. A tartósan beteg. az autista, illetve a testi. érzékszervi. értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott. Uletve
nevelt gyermek

egészségi

állapotára

vonatkozó

igazolásokat

- a magasabb

összegü

családi

pótlékta.

illetve a

fogyatékossági tárnoqatásra vonatkozó irat kivételével - a kérelemhez csatolni kell.

5.2. A jövedelmi

adatol! JcitöJtéséhez:

szétö

5.2.1. "Jövedelem"; a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott,

belföldröl vagy kOlföldröl származó - meg szerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 27. § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott

bevételt. valamint az Szjatv. 1. számu meUéklete szerinti adómentes bevételt. továbbá az a

bevétel, amely után az egyszerüsített

vállalkozói adóról szóló törveny. a kisadózó vállalkozások

tételes adójaról és a

kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerüsltett közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve
hozzájárulást kell fizetni.
5.2.2. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet
költségekkel es abefizetési

kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál

a bevételt az elismert

kőtelezettséggel csökkentett összegben kell feltOntetni.

5.2.2.1. Elismert költség nek minösül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség. valamint a fizetett tartásdij.
5.2.2.2. Befizetési kötelezettségnek
terhelő

egyszerOsitett

rnínösül a személyi jövedelemadó,

közteherviselési

hozzájárulás,

az egyszerüsített vállalkozási adó. a magánszemély!

egészségbiztositási

hozzájárulás

szolgáltatási jérulék, nyugdlilárulék. nyugdljbiztosltási járulék. magán-nyugdijpénztári

es

járulék.

egészségügyi

tag díj és munkavállalói járulék.

5.2.3. Ha a magánszemély az egyszerűsitett vállalkozói adó vagy egyszenisitelt közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló
bevételt szerez, a bevétel csökkenthetö a személyi jővedelemadóról
igazolt kiadásokkal,

ennek hiányában

a bevétel 40%-ával,

származö bevétele nem több akistermelés
támoga tás sal növelt összegénél).

szóló törvény szerint elismert köllségnek mínösülö

Ha a mezöqazdasáql

östermelö

adóévi östermelésböl

értékhatáránal (illetve ha részére támogatást folyóshottak. annak a folyósitott

akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel. továbbá a bevétel 40%-ának

megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának. illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
5.2.4. Nem mlnösOI jövedelemnek,

[gy

nem kell feltOntetni a jövedelmek

között a rendk[vOIi telepOlési támogatást, a

lakásfenntartási támogatási, az adósságcsökkentési tárnoqatést, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez. a gyógyszerkiadások

viseléséhez és a lakhatást kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek

részére nyújtott telepOlési támogatási. a rendszeres gyermekvédetmi kedvezmény keretében nyújtott támogatast és az a
melletti póllékot.
tizenharmadik

a nevelőszOlök

havi nyugdljat.

közlekedési kedvezményeil.
önkéntesnek

számara fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt,

a szépkorúak

jubileumi

a vakok személyi járadékát

[uttatását,

az anyasági

a súlyos mozgáskorlátozott

és a fogyatékossági támogatást.

külön törvény alapján biztosított juttaíást, az alkalmi munkavállalói

támogatást. a

személyek pénzbeli

a fogálló szervezet ánal az

könyvvel történö munkavégzés. az
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eqyszerüsltett foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kivüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi
segitségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tisztetetdljat, az energiafelhasználáshoz
Nem minösül továbbá jövedelemnek
szövetkezetben

nyújtott támogatást.

a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet)

végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról

tagja áltat a

szóló törvény alapján

adómentes bevétel, az életvitelszerOen lakott ingatlan eladása. valamini az életvitelszerOen lakot! ingatlanon fennálló
vagyoni értékü jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékO jog ellenértékének azon része,
amelyböl az eiadást vagy átruházast követö egy éven belül az eladó vagy átruházó saját. vagy közeli hozzátartozója
életvitelszerü, tényleges lakhatásának céiját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékO jog vásárlására kerül sor, vatamint az
elengedett tartozás, illetve a megszünt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszünésére a
természetes személyek adósságrendezési

eljárásában, továbbá közüzerni szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi

intézmény által az adós megélhetését veszélyeztetö szociálls helyzete miatt került sor.
5.2.5. A jövedelemszámitásnál

figyelmen klvOI kell hagyni a közfoglalkoztalásból származó havi jövedelem nek a foglalkoztatást

helyettesftő támogatás összegét meghaladó részét.
5.2.6. A családtagok jövedelmét kOlön-kOlön kell fellOntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdij elmen kapott
összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni. akire tekintettel azt folyósitják.
5.2.7. A havi jövedelem kiszámftásakor
5.2.7.1. rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását rneqeíözö hónap alatt,
5.2.7.2. nem rendszeres jövedelem, illetve váltalkozásból, őstermelésböl származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőzö tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell egyOttesen figyelembe venni.
5.2.8. A jövedelem Hpusal:
5.2.8.1.

Munkaviszonyból

és más

foglalkoztatási

viszonyból

származó

jövedelem:

különösen

CI

munkaviszonyban,

közafkafmazotti, közszolqálatl, kormányzati szolgá/ati, állami szolgálati jogviszonyban, birósági, Ugyészségi. igazsagOgyi
szolgálati jogviszonyban,

honvédség,

rendvédelmi feladatokat

ellátó szervek hivatásos

és szerzödéses

szolgálati

jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységböl, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes
közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
5.2.8.2. Társas és egyéni vállalkozásból. östermelöi, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell
feltüntetni a jogdijat, továbbá a bérbeadó, a választott könywizsqáló

tevékenységéböl szárrnazó jövedelmet, a gazdasági

társaság magánszemély tagja által kU/ön szerződés szerint leljesltett mellékszolgállatást.
5.2.8.3. Táppénz,

gyermekgondozási

támogatások:

táppénz,

terhességi-gyermekágyi

segély,

csecsemőgondozási

dij.

gyermekgondozási díj. gyermekgondozásI segitö ellátás, gyermekgondozási segély, gyermeknevetési támogalás. családi
pótlék, gyermektartásdíj.
5.2.8.4. Nyugellátás

és egyéb nyugciijszerü rendszeres szoctálls ellátások: öregségi, özvegyi és szülöi nyugdij, árvaelíátás,

baleseti hozzátartozói

nyugellátások,

élmeneU bányászjáradék.
rokkantsági láracék,

kerhatár előtti ellátás, szolgálaH járandóság,

a táncmüvészeli

életjáradék. az

rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási

rehabilitációs

járadék,

politikai rehabilitációs

ellátások, házastársl

járadéka.

pótlék, házastérs után járó

jövedelempótlék. közszolgálati járadék.
5.2.8.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaüqyi szervek állal folyósitott ellátások: kOIönösen az idöskorúak járadéka, az
egészségkárosodási

és

gyermekfelügyeleti

támogatás,

a foglalkoztatást

helyeUesftö

támogatás,

az ápolási dij;

munkanélkOli járadék, álláskeresési járadék. álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósitott keresetpótló juttatás.
5.2.8.6. Egyéb jövedelem:

például az ösztöndíj, szakképzéssei összefGggö pénzbeli juttatások,

a felzárkózást elösegllö

megélhetési támogatás, a nevelöszülői dfj, szoclátís gondozói dlj, végkielégltés és állampapfrból származó jövedelem.
ingatlan és ingó tárgyak értékesltéséből,

vagyoni értékú jog átruházásáböl származó jövedelem, éleljáradékból, föld es

más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került
felHlntetésre.
5.2.9. A jövedelemröl a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő Iratot vagy annak másolatát.
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5.3. Ajogosullsági

feItételeIere vonatkozó adatoJc kitöltéséhez

5.3.1. Egészségkárosodott az a személy, aki
aj munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy egészsegkárosodflsának

rnértéke legalább 50%-<>s,vagy egészségi

állapota nem haladja meg az 50%-05 mértéket, vagy

bJ

vakok személyi Járadékában részesOl, vagy

e) fogyatékossági támogatásban részesül.
5.3.2. A kérelemhez
5.3.2.1. az 5.3.1. pont aj alpontjában

meghatérozott esetben mel/ékelni kell a rehabilitációs hatóségnak a munkaképesség

legalább 67%-05 mértékü csökkenéséröl.

Illetve a legalább 50%-os mértékü egészségkároJsodásr61 készült érvényes és

hatályos szakvéleményét, előzetes szakhatósági állasfoglalását vagy szakhatóségi állásfoglalását;
5.3.2.2. az 5.3.1. pont b) alpontjéban meghatározott esetben
aj mellékelni kell a családtárnogatésokkal

kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal igazolását arról,

hogy a vak személy vakok személyi járadékában részesül, vagy
b) meg kel/ adni a foly6sltó szerv nevét és cimét.

5.3.3. Állástalan az a személy:
a) akinek a munkanélkOli járadék.
áíláskeresési támogatés)

élláskeresésl járadék. álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt:

folyósitási

időtartama

lejárt, és áKáskeresést ösztönzö juttatásban,

képzési támogatásként

keresetpótló juttatásban, illetve Ielzárkózást elösegltö megélhetési támogatásban nem részesül. vagy
b) akinek álláskeresési támogatását keresőtevékenység
meg, és a keresötevékenységet

folytatasa miatt a foly6sltási időtartam lejárta! megelőzöen szlintették

követöen az álláskeresési támogatásra nem szerzett jogosultságot, vagy

ej aki az aktiv korúak eUátására való jogosultság

iránti kérelem benyújtását megelözö két évben az állami foglalkoztatasi

szervvel, illetve a rehabilitációs hat6sággallegalább
d) akinek az ápolási dij, a gyermekgondozást

egy év időtartamban együttműködött, vagy

segítő ellátás, a gyermekgondozáSi

segély, a gyermeknevelési

támogatás,

rokkanisági ellétás, rehabilitációs ellátés, a rehabilitációs járadék, az ideiglenes özvegyi nyugdij, továbbá az árvaelíátás
megszOnése miatt az özvegyi nyugdlj folyósltásál megszüntették, és közvetíenü' a kérelem benyújtását megelőzően az
állami foglalkoztatási

szervként

eljár6 [árási

hivatallal, illetve a rehabilitáci6s

hatósággal

legalább

három hónapig

együttmüködött. vagy
ej akinek az aktiv korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelözően fennálló aktiv korúak ellátására való
[oqosuüsáqa nem az egyottműködési

kötelezettség megszegése miatt szün; meg, feltéve, hogy az aktiv korúak ellátása

megállapltását a kérelmező a korábbl jogosultság megszüntetésétöl szárnltott harminchat h6napon belül kérte.
5.3.4. A kérelemhez vagy mellékelni kell az alábbi igazolások valamelyikét,

vagy meg kell adni azon szerv nevét és elmét,

ahonnan az irat beszerezhetö. Igy:
a) az 5.3.3. pont aj alpontjában meghatérozott esetben: az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalnak az Igazolása
a munkanélküli járadék. az álláskeresést járadék, élláskeresésl segély foly6sitása idötartamának Iejártáról, valamint arról,
hogya nem foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönzö juttatásban nem részesül;
b) az 5.3.3. pont b) alpontjában meghatározott esetben: az állami foglalkoztatasi szervként eljáró járasi hivatal igazolása arr61,
hogy az átláskeresési támogatésra

val6 jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban

töltött azon napjainak

számér61, amelyeket az álláskeresési támogatás meqállapltásánál flQyelembe kell venni;
e) az 5.3.3. pont e) és d) alpontjában meghatározott esetben: az állami foglalkoztatási szervként eljár6 járásl hivatal. illetve a
rehabilitáci6s hatóság igazolása a megelözö egyGttmGködés teljesitéséről;
d) az 5.3.3. pont dj és e) alpontjaban meghatározot! esetben: 2 korábban megállapitot! saoelélis ellátások megszüntetéséröl
szóló határozat vagy a folyóslt6

szerv igazolása. ha a korábbi ellátásokat nem a kérelmező jelenlegi lakcíme szerint

illetékes folyósító szerv folyósItotta.
5.3.5. Amennyiben az igénylő 14. életévét be nem töltött, iskolában tanuló gyermekének a napközbeni ellátása nem biztosltctt,
az intézmény erre vonatkozó igazolását is csatolni kell.
5.3.6. A kérelmet a kérelmezőn túlmenöen a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell frnluk. Ha az
ellátást kérő vagy annak közeli hozzátartozója eselekvöképességében

teljesen korlátozott, helyette a törvényes képviselöje

jogosult az aláirásra.
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B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű adatai:
a) személygép ••ocsí:
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:
Becsült forgalmi érték."

tipus

rendszám
.

Ft

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
(pl. elidegenítési

Els terhelési lilalom, bejegyzett

.

Ozemben tarlól jog).

A gépjármüvet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn:
nem

igen
(a magfelel6 aláhúzandö).

b) tehergépjármú, autóbusz, motorkerékpár,
...................... ,
,
,
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:
Becsült forgalmi érték.' •............................................

vízi-vagy

egyéb jármű;
tipus

,

rendszám
.

Ft

Gépjárműre bejegyzett terhek. gépjármüvet terhelő vagyoni értékü joqo«:
(pl. elidegenítésl

és tel11s/ési tilalom, bejegyzett

.

Ozemben ta/16ijog).

Ill. Nyilatkozatok

1. Felefösségem tudatában kijelentem

la megfelelő

aláhúzBndó, és a b) pont

szetinti

esetben kitöltendő].

hogy
a)

fizetési számlával nem rendelkezem vagy

b)

az alábbi fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendö):

Pénzforgalmi szolgáltató neve:
fizetési számla száma:
fizetési számlán kezelt összeg

,
:

Pénzforgalmi szolgáltató neve:
fizetési számla száma:
fizetési számlán kezelt összeg

:

Pénzforgalmi szolgáltató neve:
fizetési számla száma:
frz.etésiszámlán kezelt összeg

.
,..
.
,

,
,

,

Pénzforgalmi szolgáltató neve: "
fizetési számla száma:
fizetési számlán kezelt összeg

:

,
,

,

,
,

,.,

2. Felelösségem tudatában
kijelentem [a megfelelő aláhúzandó,
kítöltendö], hogy a velem együttélő közeli hozzátartozóm

,

.
.
.
.
.
.

és a b) pont szerinti esetben

a)

fizetési számlával nem rendelkezik vagy

b)

az alábbi fizetési számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendö):

Pénzforgalmi szolgáltató neve:
fizetési számla száma:
fizetési számlán kezelt összeg

.
.
.

"

.

;>•••••••••••••••••••••••••••••••••

'

,

.
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Pénzforgalmi szotqáltató neve:
fizetési számla száma:
"
fizetési számlán kezelt összeg

"

"
"

Pénzforgalmi szolgáltató neve:
fizetési számla száma:
fizetési számlán kezelt összeg

"
"

"."

""
"

"

""

"

,,

"
"

Pénzforgalmi szolgáltató neve: ."
fizetési számla száma:
fizetési számlán kezelt összeg

"."

"
"

.
.
.

"

"

.
.
.

"
"
"

.
".
.

"

3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásta való jogosu/tság feltételeinek megállapitása érdekében a
hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssei élhet a fizetési számlán
kezelt összeg tekintetében.
4. Kijelentem, hogya fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulak a nyilatkozatban szereplö
adatoknak a szoclális igazgatási eljárásban történö felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt:

év

hó

nap

aláirás

Megjegyzés:

A vagyoni helyzet vizsgalatakor nem kell figyelembe venni az életvitelszerűen lakolt ingatlan eladása,
valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékü jog átruházása esetén az eladott
ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékü jog ellenértékeként a fizetési számlára befizetett összeget.
Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeíi hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel
rendelkezik, a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.
Ha avagyonnyilatkozatban feltOntetett 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 forgatmi értékként a gépjármü kora és állapota szerinti értéket kell feltOntetni.
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