Tájékoztató

a kérelmek kitöltése esetében a személyi adatok részben használatos fogalmakról:
Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkező személyek közössége.
Lakóhely vagy tartózkodási hely: lakcímet igazoló hatósági
(lakcímkártyába) bejegyzett érvényes lakóhely vagy tartózkodási hely.

igazolványba

Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, vagy házastársától külön
él, illetve gyermekét/gyermekeit egyedül neveli.
A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha lakcímük különböző!
Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
Gyermek: 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 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
25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek).
Vagyon: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §
(1) bekezdése szerint: az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá
pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett - összeg, amelynek
külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a harmincszorosát (855.000 Ft), vagy együttes forgalmi értéke az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (2.280.000 Ft)
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól
szóló 17/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet szerint „Nem tekintendő vagyonnak az
a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, amely vagyontárgyak esetében a
háztartás valamely tagjának tulajdoni hányada, vagy a háztartás tagjainak ugyanazon
ingatlanra vonatkozó összesített tulajdoni hányada az 50 %-ot nem haladja meg.”
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről
vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a
jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és azon
bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell
fizetni;
A jövedelmi adatok alatt a havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem
kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és befizetési kötelezettségekkel
csökkentett összegben kell feltüntetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadó törvényben elismert költség,
valamint a tartásdíj.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített
vállalkozói adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás és
járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék,
magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Ha a magánszemély az
egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául
szolgáló bevételt szerez a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló
törvény szerinti elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a
bevétel 40 %-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó
bevétele nem haladja mega kistermelés értékhatárát (illetve ha részére támogatást
folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel is
csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40 %-ának megfelelő összeggel,
vagy a bevétel 85 %-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő
összeggel.
Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani: a rendszeres és
rendkívüli települési támogatást, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt.
20/B. §-ának (4)–(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési
díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyu gdíj és a
szépkorúak jubileumi juttatása, a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési
díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési
kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, a fogadó
szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás a házi
segítségnyújtás
keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, az
energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, a szociális szövetkezet (ide nem értve az
iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként
megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.
A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni közfoglalkoztatásból
származó jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét
meghaladó részét.
A háztartás tagjainak jövedelmét külön-külön kell feltüntetni.
A családi pótlékot, az árvaellátást, és a tartásdíjat annak a személynek a jövedelmeként
kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.
A havi jövedelem kiszámításakor
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 1 hónap,
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát
kell együttesen figyelembe venni.
A jövedelem típusai:
- Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészsé gi,
igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári
biztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott
munkaviszonyra irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezeti tagként személyes
közreműködést igénylő tevékenységből származó jövedelem.

- Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelésből, szellemi és más önálló tevékenységből
származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadói, a választott
könyvvizsgálói tevékenységből származó jövedelmet, a gazdasági társaság
magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
- Táppénz, gyermekgondozási támogatások: Táppénz, terhességi gyermekágyi segély
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi
pótlék, gyerektartásdíj.
- Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és
szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti
ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányász járadék, rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági
járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék,
házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
- Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátás: az időskorúak járadéka,
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás, az ápolási díj, álláskeresési járadék, képzési támogatásként folyósított
keresetpótló juttatás,
- Egyéb jövedelem: pl. ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzügyi juttatások,
szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és
ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem,
életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve
minden olyan jövedelem, ami az előző sorokban nem került feltüntetésre.

