
KERELEM
akt{v kor fiak elldttis dnak meg dllapltdsdra

1. Szem6lyi adatok
1.1 . A kdrelmez6 szem6lyre vonatkoz6 adatok:
1.1.1. Neve: ................
1.1.2. Sziiletdsi neve: ........
1.1.3. Anyja neve: ........
1.1.4. Sziilet6si helye, ideje (6v, h6, nap):
1.1.5. Lak6helye:
1. 1.6. Tart6zkod6si helye:
1 .l .7 . Trirsadalombiztositilsi Azonosit6 Jele : .........
I . I .8. Ailampolgars6ga: ................
1.1.9. Telefonsziim (nem kdtelezo megadni): ...........
1.1.10. Fizetdsi sztmlaszdm (ha a foly6sitrist fizet6si szdmlaszdmra kdri):
1.I .1 I . A fizetdsi sz6ml6t vezeto peruintezet neve:

1.2. A k6relmez6 csal6di dllapota:

1.2.1. tr egyediil{llo,

| .2.2. n hrizastSrs 6v aU lletlinsdval 6l e gyutt.

1.3. A k6rehnez6
1.3.1 . n rdszestil fogyatdkossAgi t6mogat6sban,
1.3.2. tr nem r6szesiil fogyatdkoss6gi t6mogat6sban.

1.4. Akdrelmezd idegenrenddszeti st6tusza (nem magyar 6llampolgars6g esetdn):

1.4.I. ! szabad mozg6s ds tart6zkod6s jog6val rendelkez6, vagy

1.4.2. tr EU k6k k6rty6val rendelkezo,vagy

1.4.3. ! bev6ndorolVletelepedett, vagy

1 .4.4 . n meneki.il tl oltalmazott/hontalan.

1 . 5. A kdrelmez6vel azonos lakcimen 6lo hinastilrsara/dlettars6ra vonatkoz6 adatok :

1.5.1. Neve:
1.5.2. Sztiletdsi neve: ........
1.5.3. Anyja neve:
1.5.4. Sztilet6si helye, ideje (dv, h6, nap):
1.5.5. Lak6helye:
I .5.6. T art6zkodhsi helye :

1.5.7 . T6rsadalombiztosit6si Azonosit6 Jele: .........

1 . 6. A kdrelmezo hhzasthrsa/dlett6rsa

I .6.1 . ! rdszesi.il fogyatekoss6gi t6mogat6sban,

1.6.2. E nem rdszesiil fogyat6koss6gi t6mogat6sban.



1.7. A kdrelmezovel azonos lakcimen dlo, eltartott gyermekek szttma osszesen: .................. f6

1.8. A kdrelmezovel azonos lakcimen dl6 gyermekekre vonatkoz6 adatok:

A B C D E F

N6v
(ha eltdr6,
sziilet6si
neve is)

Anyja neve

Sziiletds helye,
ideje

(6v, h6, nap)

T6rsadalom-
biztositrisi

Azonosft6 Jele

I 8. dletdvdt betiiltdtt
szemdly esetdn azon
oktat6si int6zm6ny
megnevez6se, ahol

tanul

Megjegyzes*

1.8.1

1.8.2.

1 .8.3 .

1.8.4.

1.8.5.

* Ebben az oszlopban kellfeltiintetni:
a) ha a gtermebre tekintettel gtermekgondozasi segdlyt, gtermekneveldsi tdmogatast, gtermekgondozdsi dijat vagt

terhe ssd gi gterme kd gti se gdlyt foly6s itanak,
b) ha a 20 4vesndl fiatalabb gtermek nem jdr oktatdsi intdzmenybe, de druill6 lceresettel mdg nem rendelkezik, vagt
c) dletkort6l liiggetlenill a tart6s betegsdg vag fogtatdkossdg fenndllasdt, amenrryiben ez az dllapot a gtermek 2 5.

4 !et4,1 i ne k b et o h4s At me ge! 5z 5e n is fc nnillt.

2. Jdvedelemi adatok
A kdrelmezo, valamint hdzastarsa (elettarsa) 6s a veliik egy h{narthsban dlo gyermekeik havi

jovedelme, forintban:

A B C D

A jdvedelem tipusa
I Hazastars, Ir.erelmezo | ,, II erenars 

I

havi i6.

Gyermekek

redelme (forint)
2.1 Munkaviszonyb6l 6s m6s

foglalkoaat6si j ogvi szonyb6l
szirmaz6
ebb6l : kdzfoglalkoztatasb6l
szhrmaz6

2.2. Tirsas 6s egydni v6llalkoz6sb6l,
6stermel6i, illetve szellemi 6s m6s

0n6ll6 tev6kenvsd sb6l szilrmaz6
2.3. T hpp|nz, gyerm ek gondoz6s i

t6mosatesok
24. Nyugell6t6s 6s egy6b nyugdijszerii

rendszeres szoci6lis ell6tasok
25. Onkorm6nyzat, jdrasi hivatal ds

munkaiigyi szervek 6ltal foly6sitott
ell6trisok

lo Egy6b jdvedelem

2.'1 Osszes jdvedelem



3. Jo go sults dgi feltit el eltre vonatkaz6 adatok
3.1. Kdrjiik, hogy

3.1 .l . tr itt jeldlje be, ha On eg6szs6gkdrosodott, ds

3.1 .2.jel<ilje aldhrizissal, ha

a) rendelkezik a Nemzeti Rehabilitaci6s ds Szocidlis Hivatal vagy a rehabilit6ci6s szakigazgatdsi
szerv 6rv6nyes 6s hat6lyos szakv6lemdnydvel vagy szakhat6s6gi 6ll6sfoglal6shval az egdszsdgi
6llapotr6l, egdszsdgkdrosod6sr6l vagy a megvdltozott munkak6pess6gr6l, 6s ezt csatolta vagy

b/ vakok szem6lyi j6raddk6ban rdszestil, 6s csatolta a Magyar Allamkincstrir teriiletileg illet6kes
lgazgat6silg6nak igazol6s6t annak foly6sitris6r6l, vagy

c ) fo gy atdkossiigi tiim o gat6sban rd szestil.
3.1.3. Amennyiben On vakok szemdlyi jarad6kdban rdszesiil, azonban a Magyar Ailamkincstar

lgqzgat6saganak erre vonatkoz6 igazolAsft nem csatolta, kdrjiik, adja meg az ell6t6st foly6sft6
hat6sSg megnevez6sdt 6s cimdt:

3.2. Kdrjiik, hogy

3.2.1 . tr itt jeldlje be, ha On rillistalan, ds

3.2.2.jeldlje al6hriz6ssal, ha csatolta
a) annak a munkaiigyi k<izpontnak az igazol6s6t, amely a munkandlktili jaraddkot, 6ll6skeresdsi

jdraddkot, illaskeresdsi segdlyt, v6llalkoz6i jriraddkot foly6sitotta, vagy amellyel a kdrelem
benyrijtrlsa el6tt egyiittmrikridritt;

b,) a korfbban foly6sitott szoci4lis e!!4tasok megszrJurtetds6r6! hozott hatarozatot lagy ?r. ell6tast
kor6bban foly6sit6 szerv igazol6s6t.

3.2.3. Amennyiben 6n e jogcimen klri az aktiv koruak ell6t6sara val6 jogosultsAg meg6llapitas6t
6s kcizoktatrisi intdzmdnyben tanulm6nyokat folytat6, 14 6v alatti gyennekdvel dl egy hd.ztart6sban,
k6rjtik, al6bb ktkin jeld,lje, ha csatolta a kozoktatdsi intdzm6ny igazolilsit arr6l, hogy a gyermek
napkozbeni ell6t6sr{t nem tudja biztositani:

I a fenti igazol6st a kdrelemhez csatoltam.
3.2.4. Amennyiben On
a) a 3.2.2. pont a) alpontjdban foglalt igazol6st nem csatolta, k6rjiik, adja meg annak a munkaiigyi

ktizpontnak a megnevezdsdt 6s cim6t, amely Onnek elldtrist foly6sitott, vagy amellyel On
egyiittmtik<id<itt:

b) a 3.2.2. pont b) alpontj6ban foglalt hathrozatot, igazoldst nem csatolta, kdrji.ik, adja meg a
kor6bbi szocidlis ell6t6st meesztnteto szerv mesnevezdsdt ds cimdt:

4. Nyilatkozatok
4.1. Tudom6sul veszem, hogy
4.1.1. a szoci6lis hataskdrt gyakorl6 szerv - az iilami adohat6s6g

kdrelemben krizcilt jcivedelmi adatok val6dis6g6t,
4.1.2. koteles vagyok a feltiintetett adatokban bek<ivetkezetlv6ltoz6st 15

az eljdro hat6sdgnak.

ftj6n - ellen6rizheti a

napon beliil bejelenteni



4.2. Hozzhj6rulok a kdrelemben szereplo adatoknak a szocidlis igazgatilsi eljar6s sor6n t6rt6no
felhaszn6lasdhoz.

4.3. (A kirelmezd rdszirfl:)
Felel6ssdgem tudat6ban kij elentem, hogy
4.3.1.* 6lewitelszenien a lak6helyemen/a tart6zkod6si helyemen 6lek (a megfelel6 rdsz

al6htizand6),
4.3.2. a csalidomban dl6 kdzeli hozzhtartoz6kdnt felttintetett szem6lyek dletvitelszeruen az

enydmmel mege gy ez6 lakcimen dlnek,
4.3.3. keres6tevdkenys6get nem folytatok,
4.3.4. gyermekgondoz6si segdlyben, gyermeknevel6si tdmogatdsban vagy megv6ltozott

munkakdpessdgti szemdlyek ell6tis6ban nem r6szesiildk,
4.3.5. kdzoktatrisi, illetve fels6oktatrisi int6zm6nyben nappali oktatds munkarendje szerint

tanulmdnyokat nem folyatok,
4.3.6. vrlllalom az elhelyezkeddsem drdekdben sztiksdges, az tilarni foglalkoztatasi szervndl

t<jrtdno nyilv6ntart6sba vdtelt ds az 6llami foglalkoztatdsi szerwel val6 egyiittmrikoddst,
4.3.7 - v6llalom az egytittmrik<jddsre kijel<ilt szerwel val6 egytittmrikriddst,
4.3.8. a kdrelemben kcizolt adatok a val6s6gnak megfelelnek.
4.4. (A lair el m e z 5 h az as t dr s dnaAil e ft dr s dnak r d s zi r 6l : )
Felel6ssdgem tudataban kijelentem, hogy
4.4-1.* dletvitelszenien a lak6helyemen/a tart6zkodisi helyemen dlek (a megfelel6 r6sz

aldhrizand6), ds

4.4.2. a kdrelemben k<izcilt adatok a val6s6gnak megfelelnek.

Kelt:

kdrelmez6 alilirisa nagykorri ho zziltartoz6k al6ir6sa

* Ed a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejiileg bejelentett lak6- 6s tart6zkodrlsi hellyel is
rendelkezik.

5. Tdjdkoztat6 a kirelem kitoltdsdhez
Kdrjtik, hogy sziveskedjen a megfelel6 vtiaszt X-szel jelolrri, 6s a hi6nyz6 adatokat kit<ilteni.
5.1. A szemdlyi adatok kitoltdsdhez:
5. 1 . 1 . ,,Egyedtil6l\6" az a szem6ly, aki haj adon, notlen, omegy , elv6lt vagy hazast6rs6tol kiildn dl,

kiv6ve, ha elettarsa van. A h6zast6rsak akkor tekinthet6k kiilon6lonek, ha a lakcimiik ktikinb<i26.
5 . | .2.,,Kdzo s hdztarthsban 6 I 6 eltartott gyerm eknek " sz6m f t :

a) ahiszevesndl fiatalabb, rin6ll6 keresettel nem rendelkez6 gyermek,
b) a huszonhirom dvesndl fiatalabb, 6n6ll6 keresettel nem rendelkezo, nappali oktat6s

munkarendj e szerint tanulm6nyokat folytato gyermek,
c) a huszon<it dvesndl fiatalabb, dn6ll6 keresettel nem rendelkez6, felsooktatdsi intdzmdny nappali

tagozatfin tanulm6nyokat folytat6 gyermek,



d) korhatinra val6 tekintet n6lkiil a tart6san beteg, az autista, illetve a testi, lrz1kszewi, drtelmi
vagy beszddfogyatdkos vdr szerinti, orclkbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az
6llapot a gyermek 25.lletevenek betdltdsdt megel6z6en is fenn6llt.

5.1.3. A tart6san beteg, az autista, illetve atesti, drzdkszervi, 6rtelrni vagy besz6dfogyatdkos vdr
szerinti, <irrjkbe fogadott, illetve nevelt gyermek egdszsdgi 6llapotulra vonatkoz6 igazollsokat - a
magasabb dsszegti csal6di p6tl6kra, illetve a fogyat6koss6gi tilmogat6sra vonatkoz6 irat kivdtel6vel
- a kdrelemhez csatolni kell.

5.2. A jdvedelmi adotok kitoltdsdhez:
5.2.1.,,J6'vedelem": a szemdlyi jrivedelemad6r6l sz6l6 tdrv6ny szerint meghatarozott, belfoldr6l

vagy ktilftldr6l sz6rmaz6 - megszerzett - vagyoni drtdk (bev6tel), ide6rtve a jdvedelemk6nt

figyelembe nem vett bevdtelt 6s az ad6mentes jdvedelmet is, tov6bb6 az a bevftel, amely ulitn az
egyszenisitett v6llalkoz6i ad6r6l, illetve az egyszerlisitett kcizteherviseldsi hozzhjSrulilsr6l sz6l6
tdrveny szerint ad6t, illewehozzhjimi6st kell fizetni.

5.2.2. A jdvedelmi adatok alatt havi nett6 jovedelmet kell 6rteni. A nett6 jovedelem

kiszrimitdsan6l a bevdtelt az elismert koltsdgekkel 6s a befizetesi kdtelezetts6ggel csOkkentett
osszegben kell felti.intetni.

5.2.2.1. Elismert k<lltsdgnek min6stil a szemllyi jcivedelemad6r6l sz6l6 ttirv6nyben elismert
k<ilts6g, valamint a frzetett tart6sdij.

5.2.2.2. Befizet6si kdtelezettsdgnek min6siil a szem6lyi j<ivedelemad6, az egyszertisitett
v6llalkozfsi ad6, a maginszemelyt terhel6 egyszenisitett kozteherviseldsi hozzhjitrulils,
egdszsdgbiztositasi hozz|jitrulils 6s j6rul6k, egdszsdgiigyi szolgilltathsi j6rul6k, nyugdijjrlrul6k,
nyugdijbinositi{si jeddk, mag6n-nyugdijpfrutin tagdij ds munkav6llal6i jarul6k.

5.2.3. Ha a mag6nszem€iy az egyszerisfteit viiiaikoz6i ad6 vagy egyszerrisitett ktjztehervisei6si
hozzhjarulSs alapj6ul szolg6l6 bevdtelt szetez, a bevdtel cs<jkkenthet6 a szemdlyi j<ivedelemad6r6l

sz6l6 tdrv6ny szerint elismert kciltsdgnek min6stil6 igazolt kiad6sokkal, ennek hiriny6ban a bev6tel
4D%o-ipal. Ha a mezlgazdasilgi 6stermelo ad66vi 6stermel6sb6l szfumaz6 bev6tele nem tdbb a

kistermelds drtdkhatdran6l (illetve ha rcszdre trimogatast foly6sftottak, annak a foly6sitott
tiimogat6ssal n<ivelt dsszeg6ndl), akkor a bev6tel cs<ikkenthet6 az igazolt k<ilts6gekkel, tovdbb6 a
bev6tel 40%o-6nak megfelel6 osszeggel vagy a bev6tel 85Yo-6nak, illetve Allattenydsztds esetdn 94%-
6nak megfelel6 dsszeggel.

5.2.4. Nem minosiil jrivedelemnek, igy nem kell feltiintetni a jrivedelmek koztltt az
onkormanyzati seg6lyt, a lak6sfenntart6si thmogalilst, az ad6ss6gcsrikkent6si tdmogatast, a

rendszeres gyermekvddelmi kedvezmdny keretdben nyfijtott tamogat6st 6s az a melletti p6tl6kot, a

nevel6szi.il6k szitmina frzetett nevel6si dijat ds ktilon ell6tmrinyt, az anyas6gi tamogatdst, a

tizenharmadik havi nyugdijat, a szdpkoruak jubileumi juttat6s6t, a stilyos mozgilskorl6tozott
szem6lyek pdnzbeli kcizlekeddsi kedvezmdnyeit, a vakok szemdlyi jiradlkfit 6s a fogyatdkossSgi
t6mogat6st, a fogad6 szewezet iital az dnkdntesnek kiildn t<irveny alapj6n biztositott juttat6st, az

alkalmi munkav6llal6i k<inywel tortdn6 munkavdgz6s, az egyszertisitett foglalkoztaths, valamint az

ad6rendszeren kivtili keresettel jhr6 hhztart6si munka havi ellen6rt6k6t, a hhzi segitsegnyujtas
keret6ben tarsadalmi gondoz6sdrt kapott tiszteletdijat, M energiafelhaszn6l6shoz nyujtott
t6mogatast.

5.2.5. A j<ivedelemsz6mit6sn6l figyelmen kiviil kell hagyni a kdzfoglalkoztatisb6l szirmaz6 havi
j ovedelemnek a fo glalkoztatdst helyettesito tamo gatds <i ssze gdt me ghalad6 rfsz6t.

5.2.6. A csal6dtagok jovedelmet kiikin-kiil<in kell felttintetni. A csal6di potldkot, az iwaell6t6st 6s

a tart6sdij cimdn kapott rlsszeget annak a szemdlynek a jdvedelmekdnt kell figyelembe venni, akire
tekintettel azt foly6sitj 6k.

5.2.7 . A havi irivedelem kisz6mit6sakor



5.2.7 .1. rendszeres jdvedelem esetdn a kdrelem benyrijt6s6t megel6z6 h6nap alatt,
5.2.7.2. nem rendszeres jovedelem, illetve v6llalkoz6sb6l, ostermeldsbol szfirmazo jovedelem

esetdn a kdrelem beny0jtas6t megel6zo tizenkdt h6nap alatt kapott osszeg egy havi 6tlag6t kell
egyi.ittesen fi gyelembe venni.

5.2.8. A jtivedelem tipusai:
5.2.8.1. Munkaviszonyb6l 6s m6s foglalkoztatfsi viszonyb6l szitrmaz6 jdvedelem: ktilonosen a

munkaviszonyban, kdzalkalmazotti, kilzszolg6lati jogviszonyban, bir6s6gi, ligydszs egi, igazsfugugyi
szolg|latijogviszonyban, honvdds6g, rendv6dehni szervek, a Nemzeti Ad6- ds Vimhivatal, polg6ri
nemzetbiztons6gi szol96latok hivat6sos 6s szerz6ddses szolg6lati jogviszonydban folytatott
munkavdgz6sre irrlnyul6 tevdkenys6gb6l, tov6bbS szovetkezet tagjakdnt folytatott - szemdlyes
krj zremrikcid6st i gdnyl6 - tev dkenys 6 gbol szinmaz6 j dvedelem.

5.2.8.2. Tilrsas ds egydni v6llalkoz6sb6l, 6stermeloi, illetve szellemi 6s m6s dnall6
tevdkenysdgb6l szArmaz6 jdvedelem: itt kell feltiintetni a jogdijat, tov6bb6 a bdrbeado, a v6lasztott
krinywizsg6l6 tevdkenysdgdb6l szirmaz6 jdvedelmet, a gazdasdgi trirsas6g mag6nszemdly tagja
6ltal kiiltjn szer z6 d|s szerint telj e sitett mell6kszol g6ltat6st.

5.2.8.3. Tiryperz-, gyermekgondoziisi tamogat6sok: Iirypfnz, terhessdgi-gyermek6gyi seg6ly,
gyermekgondoz6si dij, gyermekgondoz6si segdly, gyermeknevel6si t6mogat6s, csalidi p6tl6k,
gyermektart6sdij.

5.2.8.4. Nyugell6tas 6s egy6b nyugdijszer[i rendszeres szoci6lis elllt6sok: oregsdgi, <izvegyi 6s
sztiloi nyugdij, 6rvaell6t6s, baleseti hozzfltartoz6i nyugelldt6sok, korhat6r elotti ell6tiis, szolg6lati
jarand6s6g, a balettmtivdszeti eletjitradek, az ritrneneti bany6szjaraddk, rokkants6gi ell6tris,
rehabilitrici6s ell6tds, binyilsz dolgoz6k egdszsdgk6rosod6si jaraddka, rokkants6gi jarad6k,
rehabilit6ci6s jrlraddk, politikai rehabilit6ci6s ell6t6sok, hlzaslinsi p6tl6k, h6zast6rs ut6n jar6
jdvedelemp6tl6k, kdzszolg6lati j6raddk.

5.2.8.5. 0nkorm6nyzat, jdrfusi hivatal ds munkaiigyi szervek 6ltal foly6sitott ell6t6sok: kiikin6sen
az id6skoruak j6rad6ka, a rendszeres szoci6lis segdly, a foglalkoztat6st helyettesit6 trlmogal6s, az
6pol6si dij; munkandlkiili jaraddk, 6lli{skeres6si jaraddk, 6llaskeresdsi segdly, kepzdsi t6mogat6sk6nt
folyo sitott keresetp6tl6 j uttatis.

5.2.8.6. Egydb jdvedelem: pdldriul az bszt<indij, szakkdpz6ssel 6sszefiigg6 pdnzbeli juttatdsok, a
felzfurkoz|st elosegit6 megdlhetdsi t6mogat6s, a nevelosziil6i dij, szoci6lis gondoz6i dij,
v6gkieldgftds 6s 6llampapirb6l szitrmaz6 j<ivedelem, ingatlan ds ing6 targyak drt6kesitdsdbdl,
vagyoni 6rtdku jog 6truh6zirsitb6l szttrmaz6 jtivedelem, 6letj6rad6kb6l, fttld 6s m5s ingatlan
b6rbeaddsdbol szfirmaz6 jovedelem, illetve minden olyan j<ivedelem, amely az eliSzo sorokban nem
keri.ilt felti.intetdsre.

5.2.9. A jtivedelemrol a kdrelemhez melldkelni kell a jtivedelem tipus6nak megfelelo iratot vagy
annak m6solatat.

5.3. A jogosultsdgi feltitelekre vonatkazi adatok kitdltdsdhez
5.3.1. Egdszsdgk6rosodott az a szemdly, aki
a) munkak6pessdgdt legal6bb 67oh-ban elvesztette, vagy egdszsdgk6rosod6sdnak mdrtdke

legal6bb 500%-os, vagy egdszsdgi 6llapota nem haladja meg az 5O%-os mdrtdket, vagy
b) vakok szemdlyi j6raddk6ban r6szesiil, vagy
c ) fo gy at€koss6gi tdmo gat6sban rd sze stil.
5.3.2. A k6relemhez
5.3.2.1. az 5.3.1. pont a) alpontj6ban meghatSrozott esetben melldkelni kell a Nemzeti

Rehabilitrlcios ds Szoci6lis Hivatalnak vagy a rehabilitr{ci6s szakigazgat6si szervnek a
munkakdpessdg legal6bb 67oh-os mdrtdkti csokkendsdrol, illetve a legal6bb 50%-os mdrt6kii



egdszsdgkarosodiisr6l kdsziilt 6rvdnyes ds hat6lyos szakvdlem6nydt, el6zetes szakhat6s6gi
6lldsfo glal6s6t vagy szakhat6 s6gi 6ll6s fo gl al6sht;

5.3.2.2. az 5.3.1. pont b) alpontj6ban meghatdrozott esetben

a) melldkelni kell a Magyar Allamkincst6r illetdkes teriileti szervdnek igazolilstfi arr6l, hogy a vak
szemdly vakok szemdlyi j6rad6k6ban rdszesiil, vagy

b/ meg.kell adni a foly6sit6 szerv nev6t 6s cimdt.
5.3.3. Allastalan az a szemlly :

a) akinek a munkandlkiili j6rad6k, dll6skeresdsi jdraddk, 6ll6skeres6si segdly, v6llalkoz6i jaraddk
(a tov6bbiakban egytitt: 6ll6skeresdsi t6mogat6s) foly6sitdsi id6tartama lej6rt, 6s rlll6skeresdst
<isztcinzo juttatasban, kdpzdsi tamogat6skdnt keresetp6tl6 juttat6sban, illetve felzitrk6zist elosegito
meg6lhet6si t6mogat6sban nem rdszestil, vagy

b) akinek 6lliskeresdsi tamogatdsSt keres6tevdkenysdg folytat6sa miatt a foly6sit6si idotartam
lejhrtifi megel6z6en sztintettdk meg, ds a keres6tevdkenys6get k<ivetoen az 6ll6skeresdsi tamogat6sra
nem szerzett jogosults6got, vagy

c) aki az aktiv koruak elldtrisara val6 jogosults6g ir6nti k6relem benyrijtris6t megel6zo k6t 6vben a
munkatigyi kcizponttal, illetve a rehabilitaci6s hat6s6ggal legal6bb egy 6v id6tartamban
e gyiittmrikodcitt, vagy

d) akinek az 6pol6si dfj, a gyermekgondozfsi seg6ly, a gyermekneveldsi t6mogatas, rokkantsSgi
ell6t6s, rehabilit6ci6s ell6tds, a rehabilit6ci6s jaraddk, az ideiglenes rizvegyi nyugdij, tovitbbi az
6rvaell6t6s megszrin6se miatt az omegyi nyugdij foly6sit6s6t megsztintettdk, 6s ktjzvetleniil a
kdrelem benyfjt6s6t megel6z6en a munkaiigyi ktizponttal, annak kirendeltsdgdvel, illetve a
rehabilitaci6s hat6s6ggal legaldbb h6rom h6napig egyiittmtikdd<itt, vagy

e) akinek az a'rtiv koruak eiiritasdra vai6 jogosultsig ir6nti kereiem benyujt6s6t megei6ztien
fennrill6 aktiv koruak ell6t6sara val6 jogosults6ga nem az egyiittmrikriddsi kritelezettsdg megszeg6se
miatt sziint meg, feltdve, hogy az aktiv koruak ellltasa meg6llapitas6t a kdrelmez6 a kor6bbi
j o go sults6g me gsziintetd s dt6 I sz6mitott harminchat h6napon beliil kdrte.

5.3.4. A kdrelemhezvagy melldkelni kell az ak{bbi igazolisok valamelyik6t, vagy meg kell adni
azon szerv nevdt ds cimdt, ahonnan az irat beszerezhet6, igy:

a) az 5.3.3. pont a) alpontjhban meghatixozotl esetben: a munkaiigyi kcizpontnak az igazoldsa a
munkandlkiili jaraddk, az 6ll6skeresdsi jrlraddk, 6ll6skeresdsi segdly foly6sit6sa id6tartam6nak
lejirtin6l, valamint arr6l, hogy a nem foglalkoaatott szemdly 6ll6skeres6st dsztcinz6 juttat6sban
nem rdszesi.il;

b) az 5.3.3. pont b) alpontj6ban meghatarozott esetben: a munkaiigyi kdzpont igazolilsa arr6l,
hogy az 6ll6skeres6si t6mogat6sra val6 jogosultsdga nem 6ll fenn, tov6bb6 a munkaviszonyban
toltdtt azon napjainak sz6mrlr6l, amelyeket az iill6skeresdsi t6mogat6s meg6llapitds6n6l figyelembe
kell veruri;

c) az 5.3.3. pont c) 6s d) alpontj6ban meghat6rozott esetben: a munkaiigyi kdzpont, illetve a
rehabilit6ci6s hat6s6g igazol6sa amegel6z6 egyiittmrikodds teljesitdsdrol;

d) az 5.3.3. pont d) 6s e) alpontj6ban meghat6rozott esetben: a koribban meg6llapitott szoci6lis
ell6t6sok megsziintet6s6r6l szolo hatarozatvagy a folyosit6 szew igazoliisa, ha a korribbi ell6tasokat
nem a kdrelmezo jelenlegi lakcime szerint illet6kes telepiil6si dnkorm6nyzat folyositotta.

5.3.5. Amennyiben az igdnylo 14. dletdv6t be nem tdltdtt, iskol6ban tanulo gyermekdnek a
napkozbeni ell6t6sa nem biztositotl, az intdzmdny erre vonatkozo igazol6s6t is csatolni kell.

5.3.6. A kdrelmet a kdrelmezon tulmen6en a hinastilrs6nak (6lettdrs6nak) 6s a nagykoru
gyermekeknek is al6 kell imiuk. Ha az ell6t6st kdro vagy annak kdzeli hozzfitartoz6ja nem
cselekvokdpes, helyette a t<irvdnyes kdpviseldje jogosult az al5'irhsra.
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