Tájékoztató

A megfelelő választ X-szel

kell

a

jiivedelem- és a vaglonnyilatkozut kítiiltéséhez

jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.

I. Személyi adatok

Család alatt az egy lakásba, vagy személyes gondoskodást nyujtó bentlakásos szociális' gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közelihozzátartozők
közösségét kell érteni. Közeli hozzátartoző a jövedelemvizsgálat vonatkozásában a házastárs, az é7etrárs, a
húszévesnélfiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnélfiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytatő' a huszonöt évesnélfiatalabb' önálló
keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézménynappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe
fogadott, illetve nevelt gyermek, korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi,
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez
az állapot a gyermek 2!'étetévénekbetöltését megelőzően is fennállt (fogyatékos gyermek), továbbá a l8.

életévétbe nem töltött

gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe

fogadó szülő, illetve

a szilő

házastár sa vagy élettiírsa.

II' Jövedelmi adatok

Jcivedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy ktilföldről
szárrnaző - megszerzelt - vagyoni érték(bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az
adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevéte| amely után az egyszenísített vállalkozói adóról, illetve az
egyszenisített közteherviselésihozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításáná1 a bevételt aZ
elismer1 költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismerl költségnek
minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a ftzeteIt tartásdíj. Befizetési
kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadő, az egyszerisített vállalkozási adő, a magánszemélyt terhelő

és járulék' egészségügyi
szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítasi-járulék, magán-nyugdíjpénztáni tagdíj és munkavállalói
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosításihozzájárulás

járulék.
Ha a magánszeméIy az egyszeríisített vállalkozői adő vagy egyszenisített közteherviselési hozzájárulás alapjául
szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyíjövedelemadóról szóló törvény szerint elismert
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 4}oÁ-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő
adóévi őstermelésből származő bevétele nem több a kistermelés értékhatíránál(illetve ha részéretámogatást
folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az tgazolt
költségekkel, továbbá a bevétel 4\%o-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85oÁ-ának, illetőleg
állattenyésztés esetén 9 4%-ának

me

gfelelő összeggel.

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott
átmeneti segélyt, a lakásfenntartásí támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást, a rendszeres gyermekvéde|mi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő
gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számáta ftzetett nevelési dí3'at és külön ellátmányt,
az anyasági támogatást, a szépkoruak jubileumi juttatását, a fogadó szewezet által az önkéntesnek kÍilön törvény
alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdijat, az
energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könywel
történő fogla1koztatás révénszerzett bevétel, továbbá a természetes személyek között az adőrendszeren kívüli
keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre
irányulójogviszony keretében történő munkavégzésnek (háztartási munka) a ha havi ellenértéke.
A családtagok jövedelmét kizárőlag kiskoru igénybe vevő esetén kell feltüntetni, kül<jn_ktilön. A családi
pótlékot, az áwae7látást és a tartásdíj címénkapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell
ltgyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

A havi jövedelem kiszámításakor
- rendszeresjövedelem

esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,
rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származő jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átIagát kell együttesen figyelembe venni.

- nem

III. Jövedelem típusai:

1. Munkaviszonyből és más foglalkoztatási viszonyból szÍtrmazó jövedelem: kiilönösen

a munkaviszonyban,
jogviszonyban' bírósági, ügyészségi'
igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség'rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
kijzalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban' kormány'tisztviselői

hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott mvnkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá
szövetkezet tagjaként folyatott - személyes kózreműködést igénylő - tevékenységből szátrmazojövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői' illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
jövedelem: itt kell feltüntetni, továbbá a jogdijat, a bérbeadó, a váLasztott könywvizsgáló tevékenységéből
'származő jövedelmet, a gazdaságí társaság magánszemé|y taga által ktilön szerződés szerint teljesített
mellékszolgá1tatást.

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppérw, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási drj,
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás' családi pótlék, gyermektartásdíj.
4. Nyugellátís és egyéb nyugdíjszení rendszeres szociális ellátások: öregsógi, rokkantsági, baleseti rokkantsági
ny]gdíj, özvegyi és szülői n}'ugdíj, árvaelláÍás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális
járadék, átmeneti játadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági jaradék, rehabilitációs
járadék, politikai rehabilitációs ellátások, hánastársipótlék, bázastárs után jríró jövedelempótlék.

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: ktilönösen az időskoruak járadéka, a

rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélkiili járadék, álláskeresési
járadék, álláskeresési segély, képzésitámogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
6. Egyéb jövedelem: példríul az ősztöndij' szakképzéssel összefuggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj,
szociális gondozói díj, végkielégítésés állampapírból szátrmaző jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak
értékesítéséből,vagyoni értéktíjog átruházásából szrírmazó jövedelem, életjríradékból, föld és más ingatlan
bérbeadásából szárrnaző jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az el<iző sorokban nem került
fe1fÍintetésre.

Szükség esetén a ny1latkozatok rovatai bővíthetők, valamint kitöltésük mellékletben folytatható.
jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak
másolatát kell a kérelemhez mellékelni.
A vagyonnyilatkozatban felttintetett pénzvagyonról a kérelemhez mellékelni kell a bankszámla, betétkönyv,
illetve a takarékbetét-szerződésmásolatát.

A

