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1. függelék  a …./…..(… . …) önkormányzati rendelethez
(Átvétel:____________ Szignó:____________)

Csanytelek Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala Szociális Irodája
6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. sz.

K É R E L E M

ÁTMENETI  SEGÉLY  MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Kérelmez  neve:____________________________ Születéskori neve:__________________________________

Születési hely, év, hónap, nap: ____________________  ________ _______________ ______

Anyja neve: _____________________________ TAJ szám:

Családi állapota: n tlen, hajadon, házas, elvált, özvegy, élettárs

Állampolgársága: _______________________

Bejelentett lakóhely (személyi igazolvány szerint):

_________________________________________ sz. tartózkodási jogcíme:_______________

Tartózkodási helye: ___________________u._____ sz. tartózkodási jogcíme: _______________

Telefonszám: (nem kötelez  megadni!) _______________________

Az átmeneti segély megállapítását

a) gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök,
b) gyermekek beiskolázáshoz szükséges tankönyvek, tanszerek, ruhanem k,
c) téli tüzel  vásárlásához,
d) óvodai felszerelések,
e) tartós élelmiszerek
vásárlására
f) oktatási-nevelési intézmények étkezési térítés díja, térítési díj hátraléka részbeni, vagy teljes összegének

átvállalására,
g) közüzemi számlák (víz, villany, gáz, stb.) hátralékos összegének részbeni, vagy teljes összegének átvállalására,
h) elemi kár esetén (árvíz, belvíz t zvész, viharkár, jéges , stb.), rendkívüli id járási viszonyokból ered  hátrányok

enyhítésére, továbbá
i) az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatások igénybevételére
kérem.

Az a)-i) pontokban felsoroltak közül bekarikázással jelezze igényét és indokolja kérelmét:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Csanytelek,  _____________________

__________________________
                         kérelmez  aláírása
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Jövedelemnyilatkozat

1.) Személyi adatok
A támogatást kér  neve és lakcíme, tartózkodási helye: _____________________________    ________
_________________________________________________________________________________
A családban a nyilatkozat benyújtásának id pontjában a támogatást kér vel közös háztartásban él  közeli
hozzátartozók száma: ________ f
A nyilatkozat benyújtásának id pontjában a támogatást kér vel közös háztartásban él , az egy f re jutó
jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehet  közeli hozzátartozók adatai:
Rokoni kapcsolat Név Szül. hely, id Anyja neve

A B C D
-házastársa, élettársa

- gyermekei *

* gyermek:
- a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkez , vagy
- a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkez  nappali oktatás munkarendje szerint

tanulmányokat folytató, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megel en is
fennállt, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illet leg a testi-, érzékszervi-, értelmi-, beszéd-
vagy más fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, nevelt gyermek, vagy

- 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkez , fels oktatási intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytatató személy.

2.) Jövedelmi adatok:

A jövedelem típusa Kérelmez Házastársa
(élettársa) GyermekeiSor-

szám A B C D
 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási

jogviszonyból származó
ebb l: közfoglalkoztatásból származó

 2. Társas és egyéni vállalkozásból, stermel i,
illetve szellemi és más önálló tevékenységb l
származó

 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
 4.  Nyugellátás és egyéb nyugdíjszer

rendszeres szociális ellátások
 5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által

folyósított ellátások
 6. Egyéb jövedelem ( stermelésb l származó)
 7. A család összes nettó jövedelmét csökkent

tényez  (tartásdíj összege)
8.  Összes jövedelem

A család egy f re jutó havi nettó jövedelmének összege: ________________ Ft

Büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy a JÖVEDELEMNYILATKOZAT-ban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok, hogy a feltüntetett adatokat a helyi önkormányzat hivatala
számítógépes rendszerében rögzítsék és nyilvántartsák a szociális igazgatási eljárás során való
felhasználáshoz.

Csanytelek, 2012. _____________________

__________________________
                                  kérelmez  aláírása
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Nyilatkozat

1.) Alulírott kijelentem, hogy Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál általam
kezdeményezett hatósági eljárás ügyfélre irányadó szabályait a Polgármesteri Hivatal hirdet tábláján
kifüggesztett

2.) Alulírott kijelentem, hogy a hatósági eljárás során választható kapcsolattartás formái közül az alábbi
módot választom

*ÍRÁSBELI SZÓBELI

 postai úton,
 telefaxon,
 személyesen átadott irat útján,
 kézbesítési meghatalmazott útján,
 hatóság kézbesít je útján,
 kézbesítési ügygondnok útján,
 hirdetményi úton,
 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól rendelkez  2004. évi CXL.
törvényben (a továbbiakban: Ket.) meghatározott módon elektronikus úton.

3.) Kijelentem, hogy az eljárás során e kapcsolattartási módot egy ízben

*MEGVÁLTOZTATOM/ NEM VÁLTOZTATOM MEG.

4.) Alulírott kijelentem, hogy az általam kezdeményezett hatósági ügyben benyújtott kérelemre a (Ket. 29.
§ (9) bekezdése szerinti) eljárás megindításáról szóló értesítés számomra való megküldésér l

*LEMONDOK/NEM MONDOK LE.

5.) Alulírott kijelentem, hogy az általam indított eljárásban (mint fellebbezés el terjesztésre jogosult) a
kérelmem teljesítése esetére a döntés közlése el tt fellebbezési jogomról

*LEMONDOK/NEM MONDOK LE.

6.) Lemondó nyilatkozatom esetén  tudomásul veszem, hogy ha az ügyben nincs ellenérdek  ügyfél, az
eljárásban hozott döntés joger ssé és  végrehajthatóvá válik az els  fokú döntés közlésekor.

Tudomásul veszem, hogy a fellebbezési jogról való lemondás nem vonható vissza.

Csanytelek, 2012. _________________

__________________________
az ügyfél saját kez  aláírása

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------
* Kérem, hogy a választ a 2.) pontnál x jel beírásával, a 3). -6.) pontra aláhúzással jelezze!
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Munkáltatói igazolás

Munkáltató megnevezése: Tárgy:  ________________________
________________________
________________________
szám alatti lakos jövedelmének
igazolása

Alulírott igazolom tárgyban nevezett munkavállalónk el  1 havi keresetére, jövedelmére vonatkozó adatokat (Ft-
ban).

Ebb l levonások
Év, hónap

Számfejtett
munkabér,
táppénz +

egyéb
jövedelem

Személyi
jövedelemadó

Eü. biztosítás
és

nyugdíjjárulék

Magánnyugdíj
pénztári díj

Munkavállalói
járulék Tartásdíj

2012.

A fenti adatok alapján a havi nettó jövedelem összege: ______________________  Ft.

____________________ , 2012. ________________________

      ______________________
        munkáltató aláírása

Munkáltatói igazolás

Munkáltató megnevezése: Tárgy:  ________________________
________________________
________________________
szám alatti lakos jövedelmének
igazolása

Alulírott igazolom tárgyban nevezett munkavállalónk el  1 havi keresetére, jövedelmére vonatkozó adatokat (Ft-
ban).

Ebb l levonások
Év, hónap

Számfejtett
munkabér,
táppénz +

egyéb
jövedelem

Személyi
jövedelemadó

Eü. biztosítás
és

nyugdíjjárulék

Magánnyugdíj
pénztári díj

Munkavállalói
járulék Tartásdíj

2012.

A fenti adatok alapján a havi nettó jövedelem összege: ______________________  Ft.

____________________ , 2012. _______________________
______________________

          munkáltató aláírása
Nyilatkozat

(gyermektartásdíj címén kapott ellátás összegér l)
Alulírott
Név:  ___________________________________________________
Lakcím: Csanytelek, _____________________________________________ szám alatti lakos kijelentem, hogy
1.) _____________________________
2.)_____________________________
3.)_____________________________
nev  gyermeke(i)m után gyermektartásdíjban  *  részesülök, melynek havi összege: _______________ Ft.
* nem részesülök.

Csanytelek, 2012. _____________________________
______________________

az ügyfél sajátkez  aláírása
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* Megfelel  szöveg x-szel jelölend .

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

I. Jövedelmi adatok:
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldr l vagy külföldr l származó –
megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet
is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszer sített vállalkozói adóról, illetve az egyszer sített 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 min sül a személyi
jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek min sül a
személyi jövedelemadó, az egyszer sített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhel  egyszer sített közteherviselési
hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási
járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Ha a magánszemély az egyszer sített vállalkozói adó vagy egyszer sített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló
bevételt szerez, a bevételt csökkentheti a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek min sül
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40 %-ával. Ha a mez gazdasági stermel  adóévi stermelésb l származó
bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással
növelt összegénél), akkor a bevétel csökkentheti az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfeleli összeggel,
vagy a bevétel 85%-ának, illet leg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelel  összeggel.
Nem min sül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti
segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészít  gyermekvédelmi támogatás
melletti pótlékot, a nevel szül k számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a szépkorúak
jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát
és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az
alkalmi munkavállalói könyvvel történ  munkavégzést, az egyszer sített foglalkoztatást, valamint az adórendszeren kívüli
keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott
tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.
A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj
legkisebb összegét meghaladó részét.
A családtagok 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 kiszámításakor
a) havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve stermel  tevékenységb l származó – jövedelem esetén a

kérelem benyújtását megel  hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, stermelésb l származó jövedelem esetén a kérelem

benyújtását megel  tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni azzal, hogy a b) pont
szerinti számításnál az adóbevallással lezárt id szak és a kérelem benyújtását megel  hónapig keletkezett jövedelem
egy havi átlagáról nyilatkozatot kell tenni.

Jövedelem típusai:
1.) Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban,

közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban,
honvédség, rendvédelmi szervek, a  NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerz déses
szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységb l, továbbá szövetkezet tagjaként
folytatott -személyes közrem ködést igényl  -tevékenységb l származó jövedelem.

2.) Társas és egyéni vállalkozásból, stermel i, illetve szellemi és más önálló tevékenységb l származó jövedelem:
itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéb l származó
jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerz dés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3.) Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj,
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

4.) Nyugellátás és egyéb nyugdíjszer  rendszeres szociális ellátások: az öregségi nyugdíj, korhatár el tti ellátás,
a szolgálati járandóság, a balettm vészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a
rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképesség  személyek ellátásai, az öregségi járadék, a
munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összeg  öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék,
az özvegyi nyugdíj – kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult
fogyatékkal él , 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.

5.) Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az id skorúak járadéka, a
rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesít  támogatást, az ápolási díj, az adósságcsökkentési
támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély.

6.) Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggi pénzbeli juttatások, nevel szül i díj, szociális
gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséb l, vagyoni
érték  jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó
jövedelem, amely az el  sorokban nem került feltüntetésre.
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A jövedelemnyilatkozatban szerepl  jövedelmekr l a jövedelem típusának megfeleli iratot vagy annak másolatát a
kérelemhez mellékelni szükséges.

A kérelemhez csatolandó igazolások, mellékletek benyújtásának szabályai

1.) A szociális ellátásra való jogosultság megállapításához, valamint a jogosultság felülvizsgálatához a kérelmez ,
ellátásra jogosult köteles:
a) a rendelethez csatolt formanyomtatványon szerepl  adatokról, a kérelmez  és vele együtt lakó, életvitelszer en ott tartózkodó

személyekr l nyilatkozni,
b) a szociális ellátás megállapítása el tt és alatt az eljáró szerv számára a környezettanulmány felvételét biztosítani.

2.) a kérelmez  és a vele együtt él  személyeknek a jövedelemszámításra irányadó id szakra jutó jövedelmér l szóló igazolásokat,
így többek között:
- a munkabérb l származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolást,
- munkanélküli ellátás, ellátásban nem részesül  munkanélküli kérelmez  esetén az illetékes munkaügyi hatóság

által kiállított igazolást,
- nyugdíj, nyugdíjszer  ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközvetít  lapot, vagy

nyugdíjszelvényt,
- családtámogatási ellátások esetén a kifizet  szerv által kiállított igazolást, vagy a folyósítást tanúsító szelvényt, vagy

bankszámlakivonatot,
- stermel  esetén a bevételér l vezetett dokumentumból, vagy az állami adóhatóság által az stermel  lezárt adóévér l

kiállított igazolást,
- vállalkozásból ered  jövedelem esetén a lezárt adóévér l az állami adóhatóság által kiadott igazolást, a le nem zárt

id szakra vonatkozóan könyvel i igazolást, vagy a vállalkozó jövedelmére tett nyilatkozatát,
- ösztöndíjból a közép- vagy fels oktatási intézmény által kiállított igazolást, bankszámlakivonatot, vagy az átutalást

igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartamot,
- tartásdíj esetén a felvett, vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvényt, vagy bankszámlakivonatot, vagy

átvételi elismervényt, ezek hiányában a tartásdíjra jogosult jövedelem- nyilatkozatát,
-  a felsoroltakban nem szerepl  jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelel  igazolást,

3.) 30 napnál nem korábban kelt igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkez , a nappali oktatás
rendje szerint tanulmányokat folytató fiatal feln tt tanulói, vagy hallgatói jogviszonyáról,

4.) a szociális ellátás megállapítása tárgyában központi jogszabályokban meghatározott igazolásokat,
5.) a hajléktalanság tényér l a hajléktalan személyt ellátó intézmény igazolását,
6.) kórházi kezelésr l az érintett egészségügyi intézmény által kiállított igazolását,
7.) a gyógyszerköltségekr l a gyógyszertár által kiadott igazolást,
8.) tési költséget, gázf tés esetén a szolgáltató által kiadott számlát, egyéb esetben a tüzel anyagot forgalmazó által

kibocsájtott, a tüzel anyag bekerülési költségét igazoló számlát.

Felhívom a kérelmez  figyelmét, hogy a kérelem benyújtásához szíveskedjen magával hozni:
- érvényes személyi igazolványát, (vagy személye bizonyításához alkalmas más érvényes okmányát, pl.:

jogosítvány, útlevél),
- lakcímét igazoló hatósági igazolványát,
- TAJ számát, adóazonosító számát.

A szociális iroda ügyfélfogadási rendje: Hétf : 800-1600

Szerda: 800-1600

Péntek: 800-1400 óráig.

 A Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati iroda ügyfélfogadási rendje:
Hétf l - Csütörtökig:  800-1630

Pénteken: 800-1400 óráig.

Együttm ködését köszönjük!


