A személyi adatok hitelesítésére jogosult
szerv/személy tölti ki!
A személyi adatok hitelességét a
___________________________számú
KÉRELEM
________________________________
aktív korúak ellátásának
___________________________számú
____________________alapján igazolom
_________________________________
aláírás(ok)
1.1
1.Személyi adatok
A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

megállapítására

Neve: .......................................................................................................................................
Születési neve: ..........................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................
Lakóhelye (életvitelszerűen):........................................................................................................
-

jogcíme: (pl.:saját, bérelt, szívességi lakás) .................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..........................................................................................
Adóazonosító jel:……………………………………………………………………………………………………………………..
Állampolgársága: .......................................................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): ........................................................................................
Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): .................................................
A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: .................................................................................
Postai úton kérem az alábbi címre: ……………………………………………………………………………………………
1.2. A kérelmező családi állapota:
□ egyedülálló,
□házastársával/élettársával él együtt.
1.3. A kérelmező
□ részesül fogyatékossági támogatásban,
□ nem részesül fogyatékossági támogatásban.
1.4. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
□ EU kék kártyával rendelkező, vagy
□ bevándorolt/letelepedett, vagy
□ menekült/oltalmazott/hontalan.
1.5. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:
Neve: ........................................................................................................................................
Születési neve: ...........................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................
Lakóhelye: .................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ....................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..........................................................................................
1.6 A kérelmező házastársa/élettársa
□ részesül fogyatékossági támogatásban,
□ nem részesül fogyatékossági támogatásban.

1.7. A kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen:........... fő
1.8. A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermekekre vonatkozó adatok:
A

Név
(ha eltérő, születési
neve is)

B

C

Születés helye,
ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

F

D

E

Társadalo
mbiztosítási
Azonosító
Jele

18. évet
betöltött
személy esetén
az oktatási
intézmény
megnevezése,
ahol tanul

Megjegyzés*

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni:

a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást vagy gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási
díjat, csecsemőgondozási díjat, terhességi-gyermekágyi segélyt vagy csecsemőgondozási díjat folyósítanak,
b) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy
c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését
megelőzően is fennállt.

1. Jövedelemi adatok
A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik havi jövedelme,
forintban:
A
A jövedelem típusa
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
-ebből közfoglalkoztatásból
származó
Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat, járási hivatal
és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások

2.6

Egyéb jövedelem

2.7

Összes jövedelem

B
Kérelmező

C
Házastárs, élettárs
havi jövedelme (forint)

D
Gyermekek

Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
3.1. Kérjük, hogy
3.1.1. □ itt jelölje be, ha Ön egészségkárosodott, és
3.1.2. jelölje aláhúzással, ha
a) rendelkezik a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a rehabilitációs hatóság érvényes és
hatályos szakvéleményével vagy szakhatósági állásfoglalásával az egészségi állapotról,
egészségkárosodásról vagy a megváltozott munkaképességről,
b) vakok személyi járadékában részesül, vagy
c) fogyatékossági támogatásban részesül.
3.2. Kérjük, hogy
□ itt jelölje be, ha Ön az elmúlt három évben aktív korúak ellátásában részesült.
3.3. A kérelem benyújtásakor más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárás folyamatban van / nincs
folyamatban. (Megfelelő rész aláhúzandó.)
4. Nyilatkozatok
4.1. Tudomásul veszem, hogy
4.1.1. a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti a kérelemben közölt
jövedelmi adatok valódiságát,
4.1.2. köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül, valamint a más rendszeres
pénzellátás megállapítására irányuló eljárás indítását 8 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.
4.2. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
4.3. (A kérelmező részéről:)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
4.3.1. településszintű lakóhellyel rendelkezem [akkor kell aláhúznia, ha az Ön lakóhelyeként a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásában csak a bejelentett település neve (a fővárosban a kerület megjelölése)
szerepel],
4.3.2. keresőtevékenységet nem folytatok,
4.3.3. gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy
megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesülök,
4.3.4. köznevelési, illetve felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem
folytatok,
4.3.5. vállalom az elhelyezkedésem érdekében szükséges, az állami foglalkoztatási szervnél történő nyilvántartásba
vételt és az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködést,
4.3.6. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
4.4. (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ..............................................................................................................
....................................................

.........................................

Nyilatkozat

Alulírottak

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

felhatalmazzuk

a

szociális hatáskört gyakorló szervet, hogy az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítására irányuló
eljárás során a tényállás tisztázása céljából hivatalból megkeresse az állami adóhatóságot.
………………………, 201……………………
………………………………………………..
adóazonosító jel:

…………………………………………………..
adóazonosító jel:

számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez

Vagyonnyilatkozat
I.

A kérelmező személyes adatai
Neve: ………………………………………………..……………………………………………………….……
Születési neve: …………………………………………………………………………………………….…..
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………
Születési hely, év hó, nap: ………………………………………………………………….……………..
Lakóhely: …………………………………………………………………………………………………………
Tartózkodási hely: …………………………………………………………………………………………….
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………………………………….

II.

A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona
A.

Ingatlanok
1.

Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
-

címe: ……………………………………………………………….……………… város/község
…………………………………………….. út/utca ……………. hsz.,

-

alapterülete …………..m2

-

tulajdoni hányad: ………………..

-

a szerzés ideje: ………………….év.

Becsült forgalmi érték*:………………………………. Ft.
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi
jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:…………………………………. (pl.
haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).
2.

Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
-

címe: ……………………………………………………………….……………… város/község
…………………………………………….. út/utca ……………. hsz.,

-

alapterülete …………..m2

-

tulajdoni hányad: ………………..

-

a szerzés ideje: ………………….év.

Becsült forgalmi érték*:………………………………. Ft.
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi
jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
…………………………………. (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom,
használati jogok, szolgalom).

3.
Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó
használat):
címe: ……………………………………………………………….……………… város/község
…………………………………………….. út/utca ……………. hsz.,
-

alapterülete …………..m2

-

tulajdoni hányad: ………………..

-

a szerzés ideje: ………………….év.

Becsült forgalmi érték*:………………………………. Ft.
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi
jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
…………………………………. (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom,
használati jogok, szolgalom).
4.

Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):
-

megnevezése: ……………………………………………………………………………

címe: ……………………………………………………………….……………… város/község
…………………………………………….. út/utca ……………. hsz., (pontos cím hiányában
……………………….. helyrajzi szám),
-

alapterülete …………..m2

-

tulajdoni hányad: ………………..

-

a szerzés ideje: ………………….év.

Becsült forgalmi érték*:………………………………. Ft.
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi
jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
…………………………………. (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom,
használati jogok, szolgalom).
B.

Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű adatai:
a)

személygépkocsi: ……………………………...…………… típus …………………….. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: …………………………………………………………….
Becsült forgalmi érték**: ………………………………. Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
……………………………………………….. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzembentartói
jog).
A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn: (a megfelelő rész aláhúzandó)
igen

nem

b)

tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:

……………………………...………………………….……… típus …………………….. rendszám a szerzés ideje, valamin a
gyártás éve: ……………………………………………………………..
Becsült forgalmi érték**: ………………………………. Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
……………………………………………….. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzembentartói jog).
III.

Nyilatkozatok

1.

Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy
a)

fizetési számlával nem rendelkezem, vagy

b)

az alábbi fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):

-

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: …………………………………………………………………….
fizetési számlán kezelt összeg: …………………………………………………….…….

-

pénzforgalmi szolgáltató neve: ………………………………………………………………….
fizetési számla száma: …………………………………………………………………….
fizetési számlán kezelt összeg: ……………………………………………………….….

2.

Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy
velem együttélő közeli hozzátartozóm
a)

fizetési számlával nem rendelkezik, vagy

b)

az alábbi fizetési számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):

-

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: …………………………………………………………………….
fizetési számlán kezelt összeg: …………………………………………………….…….
-

pénzforgalmi szolgáltató neve: ………………………………………………………………….
fizetési számla száma: …………………………………………………………………….
fizetési számlán kezelt összeg: ……………………………………………………….….

3.
Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a hatóság a
fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési számlán kezelt összeg tekintetében.
4.
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: …………….. év ……………………………. hónap ………… nap

…………………………………………………...
aláírás
Megjegyzés:
A vagyoni helyzet vizsgálatakor nem kell figyelembe venni az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az
életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve
átruházott vagyoni értékű jog ellenértékeként a fizetési számlára befizetett összeget.
Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, a
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban
feltüntetett 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 forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.

Nyilatkozat

Kijelentem, hogy kérelmemnek helyt adó döntés esetén fellebbezési jogomról lemondok.

Kelt: ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

