
N Y I L A T K O Z A T                                    

Személyi és jövedelmi viszonyokról 
A.) Személyi adatok: 
 

1. A szociális ellátást kérő neve és lakcíme, tartózkodási helye: .................................................................... 

 .............................................................................................................................................................……. 

2. A családban a nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő 

közeli hozzátartozók száma: ........................................................................................................................ 
 

3. A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó 
jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai: 

 

 Név Születési hely, idő Anyja neve 

- házastársa, élettársa    

- egyéb rokon (akinek 
  eltartásáról gondoskodik) 

   

- gyermekei*    

    

    

    

    
* 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 vérszerinti, örökbefogadott, illetve nevelt gyermek; valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, 
illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, illetve nevelt gyermek. 

B.) Jövedelmi adatok: 
 Nem minősül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi 
nyugdíj, valamint – a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével – a súlyos mozgáskorlátozott személyek 
pénzbeli közlekedési kedvezményes, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek 
külön törvény alapján biztosított juttatás.  

 
 
 

A jövedelmek típusai 

 
A 

kérelmező 
jövedelme 

A kérelmező-
vel közös 

háztartásban 
élő házastárs 

(élettárs) 
jövedelme 

 
A kérelmezővel 

közös háztartásban élő egyéb 
rokon jövedelme 

 
 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem       
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó 

jövedelem 
      

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások       
5. A gyermek ellátásához kapcsolódó támogatások  

(különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, 
gyermektartásdíj, árvaellátás) 

      

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított 
rendszeres pénzbeli ellátás  

      

7. Föld bérbeadásából származó jövedelem       
8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból 

származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 
      

9. Összes bruttó jövedelem       
10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege       
11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege       
12. Munkavállalói járulék összege       
13. A család összes nettó jövedelme 9 - (10+11+12)       

 
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ........................................ Ft/hó. 
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a N y i l a t k o z a t - ban közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
 
-  Tudomásul veszem, hogy a N y i l a t k o z a t - ban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §. (3) bekezdése alapján az önkormányzat a fővárosi, 
a megyei APEH útján ellenőrizheti. 

 
-  Tudomásul veszem, hogy az önkormányzat 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. 

 
-  Az ellátás iránti kérelem teljesítése esetén a fellebbezési jogomról lemondok.  
 
Tiszacsege ........... év ............................. hó ........ nap    
 
         .....................................................
                       az ellátást igénylő, 
                     vagy törvényes képviselője aláírása 
 
 
 
 
 
Kitöltési utasítás: 
 
1.  Lakóhely a lakcímet igazoló hatósági igazolványon lakóhelyként feltüntetett cím.  
 
2. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni. 
 
3. A B.) pontban szereplő 2.és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását 

megelőző három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni. 
 
4. A B.) pontban szereplő 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását 

megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezési rovatában szereplő 
összeg 12-vel osztott részét kell beírni. 

 
5. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak 

fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni 
kell. 

 
6. Az egy főre jut havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók 

számával. 
 
7. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselő jogosult aláírásra. 
 
 

 
 
 
 
 



  
 
 
 

VAGYONNYILATKOZAT* 
 
 
 
Az ellátást igénylő és a jövedelemszámításnál figyelembe vett hozzátartozók tulajdonában lévő 
ingatlanok, kivéve, melyben az igénylő és családja lakik: 
 
 
  Az ingatlan helye 

 
Forgalmi értéke 

1 
 
2 

Lakás ingatlan(ok): 
 
Egyéb ingatlan(ok): 
 
- építési telek: 
 
- üdülő: 
 
- mezőgazdasági ingatlan: 
 
- stb.: 

……………………………………………………………….. 
 
 
 
……………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………….. 

…………………. 
 
 
 
…………………. 
 
…………………. 
 
…………………. 
 
…………………. 

  Megnevezése Forgalmi értéke 
  

- jármű 
 
- gépi meghajtású 

termelő- és 
munkaeszköz 

 
- vagyoni értékű jog 

 
……………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………….. 

 
…………………. 
 
…………………. 
 
…………………. 
 
…………………. 

 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
 
Dátum: …………………………… 
 
 
        …………………………………… 
                az ellátást igénylő aláírása 
 
 
*  Vagyon: ha a Tv. Másként nem rendelkezk, az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek: 

ba.)  külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hússzorosát, vagy 
bb.)  együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét  
meghaladja azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül 
vagyonnak, az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon 
áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.  
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K É R E L E M 
aktív korú, nem foglalkoztatott személy részére  
rendszeres szociális segély megállapításához 

 
 
Alulírott ________________________________________ anyja neve: _______________________________ 
Születési helye: _________________________________ születési ideje: _____________________________ 
TAJ száma: ____________________________________ iskolai végzettsége: _________________________ 
Szakképzettsége: _________________________________________________________________________ 
Tiszacsege, ___________________________________ utca _______ szám alatti lakos, azzal a kéréssel 
fordulok a T. Címhez, hogy részemre rendszeres szociális segélyt szíveskedjen megállapítani. 
 
* Kérelmem indoka:  
 

a.) munkanélküli-járadék, álláskeresési-járadék, álláskeresési-segély (a továbbiakban együtt: 
álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt és álláskeresést ösztönző juttatásban nem 
részesülők. A folyósítás ______________________________ napjával megszűnt, 

 
b.) az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát 

megelőzően szüntették meg ____________________________ napjával és a keresőtevékenységet 
követően álláskeresési támogatásra nem szereztem jogosultságot, 

 
c.) a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását megelőző két évben a megyei, fővárosi 

munkaügyi központtal, illetőleg annak kirendeltségével legalább egy év időtartamig együtt működtem, 
 

d.) az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális 
járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rokkantsági 
nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósítása ________________________ napjával megszűnt 
és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően a munkaügyi központtal legalább három hónapig 
együttműködtem.  

 
Kereső tevékenységet nem folytatok, olyan ingatlan vagyonnal nem rendelkezem, melynek hasznosítása után 
ellátásom biztosítani tudnám.  
 
A mellékelt nyilatkozat szerint a család tényleges havi összjövedelme ____________________ Ft. 
 
Nyilatkozom, hogy a Munkaügyi Központ Polgári Kirendeltségével, illetőleg a tiszacsegei Önkormányzattal 
való együttműködést vállalom, s amennyiben körülményeiben bármilyen kedvező változás történik, azt 
haladéktalanul T. Címnek bejelentem.  
 
Tudomásul veszem, hogy az együttműködési kötelezettség megszegése a rendszeres szociális segély 
megszüntetésével jár, továbbá azt, hogy a jogtalanul igénybevett támogatást köteles vagyok visszafizetni.  
Amennyiben támogatásra való jogosultságom a vonatkozó jogszabály szerint megállapítja a határozatban 
biztosított fellebbezési jogomról lemondok.  
 
Tiszacsege, ______ év ________________ hó ____ nap 
         ………………………………. 
           kérelmező 
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1A R. 9.§. (8) bekezdésében szereplő vásárlási utalvány tartalma: 
 
a vásárlási utalvány tőszelvénye tartalmazza: az utalvány értékét és sorszámát., 
 
a vásárlási utalvány tartalmazza: 

- az önkormányzat megnevezését, 
- az utalvány sorszámát, 
- a „vásárlási utalvány” elnevezést,  
- az utalvány értékét, 
- a vásárolható áruféleségeket, 
- az utalványt elfogadó egységeket, 
- az utalvány érvényességi idejét, 
- a kiállítás keltét,  
- a kiállító aláírását, 
- a Hivatal körbélyegzőjét, 
 
 

az utalvány ellenőrző szelvénye tartalmazza: 
- az utalvány értékét, 
- az utalvány sorszámát, 
- a segélyezett nevét, lakcímét, 
- a határozat számát, 
- az utalvány nyilvántartásának sorszámát.   

 
A vásárlási utalványt beváltó helyek: 

- ALASZKA Kft. 7. számú üzlet (Reál) Tiszacsege, Kossuth u. 1. 
- Vincze és társa Kft. (Privát) Tiszacsege, Fő u. 29.  
- Polgár és Csege Coop Zrt. üzlet Tiszacsege, Fő u. 
- Polgár és CsegeCoop Zrt.  üzlet  Tiszacsege, Bocskai u.  
- Polgár és Csege Coop Zrt. üzlet Tiszacsege, Lehel u.                                 

 

                                                 
1 A 6/2009.(IV. 01.) Rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2009. április 01.   
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INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK 

 
 

 
FT/FŐ/NAP 

 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IDŐSEK KLUBJA 

Ebéd 355  

Napi háromszori étkezés  720 

 
 
 

Ft/fő/nap 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

Gondozási óradíj 300 

Részgondozás 150 

 
 

Az intézményi térítési díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 
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