3. melléklet a 24/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez1
Kérelem
a tanulók helyi közlekedési támogatás igénylése tárgyában
1. Kérelmező adatai:
1.1. Kérelmező (törvényes képviselő) neve: _________________________________
1.2. Születési név:
___________________________________
1.3. Anyja neve:
___________________________________
1.4. Születési hely, idő:
___________________________________
1.5. Állampolgárság:
___________________________________
1.6. 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.
(a megfelelő aláhúzandó)
1.7. Lakóhely, tartózkodási hely:
_________________________________
2. Gyermek adatai:
2.1. Név:
_________________________________
2.2. Anyja neve:
_________________________________
2.3. Születési hely, idő:
_________________________________
2.4. Lakóhely:
_________________________________
2.5. Tartózkodási helye:
_________________________________
3. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozatok:
A tanulók helyi közlekedési támogatása elbírálásához az alábbi nyilatkozatot teszem:
(A kérelmező részéről)
3.1. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a család létszáma: ____fő.
3.2. A családomban az 1 főre jutó havi jövedelem nettó összege nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.
3.3. Tudomásul veszem, hogy 20__. évben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege:
_______ Ft.
4. Hozzájárulok személyes adataim és gyermekeim személyes adatainak kezeléséhez a helyi
közlekedési támogatás elbírálásával kapcsolatos eljárás során történő felhasználásához,
kezeléséhez.
A kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tiszaföldvár,____________________
_______________________
kérelmező aláírása

Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez
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A nyilatkozat megtételekor a család létszámánál figyelembe veendő személyek köre:
a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő családtagként kell
figyelembe venni az egy lakásban, együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók
közeli hozzátartozók köre:
házastársát vagy élettársát,
a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytató; huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti
gyermek, örökbefogadott gyermek, mostohagyermek és a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya
keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban nevelt
gyermek) tizennyolc éven aluli gyermeket,
korhatárra való tekintet nélkül tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbefogadott, mostoha-, illetve nevelt
gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is
fennállt
a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe
fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a 2.2 vagy 2.3 alpontban
meghatározott feltételeknek megfelelő testvér
A nyilatkozat megtételekor figyelembe veendő jövedelem: a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint
meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték
(bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, amely
után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni: Így
különösen:
munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és táppénz,
társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó jövedelem,
nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági
ellátás, rehabilitációs ellátás), nyugdíjszerű ellátások (például korhatár előtti ellátás),
a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások [különösen:
csecsemőgondozási díj (CSED), gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozást
segítő ellátás (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET), családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás],
önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátások (különösen: foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
ápolási díj, időskorúak járadéka, álláskeresési támogatás),
egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó
jövedelem, kis összegű kifizetések stb.).
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni.
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Rendszeres jövedelem esetén a nyilatkozat benyújtását megelőző hónapban kapott
összeget, míg nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből
származó jövedelem esetén a nyilatkozat benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt
kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
A családtag által fizetett tartásdíj összegét jövedelemcsökkentő tényezőként kell
figyelembe venni.
Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1a) bekezdése
szerinti ellátásokat, így különösen , a rendkívüli települési támogatás, a
lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a
lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott
települési támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a
szerinti 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 nyugdíj 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, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő
munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő
munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli
keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára
létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a
továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, a házi segítségnyújtás keretében
társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, az energiafelhasználáshoz nyújtott
támogatás, a szociális szövetkezet, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet
öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által a
szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi
jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott
ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű
jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog
ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül
az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges
lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, az
elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a
kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában,
továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós
megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor, az Szjatv. 7. § (1)
bekezdés b)-z) pontja szerinti bevétel.
A nyilatkozat benyújtását megelőzően megszűnt jövedelmet figyelmen kívül kell
hagyni.
A családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összegének kiszámítása: a család
összes havi nettó jövedelme [a 2. pont szerinti személyek 3. pont szerinti
jövedelmének együttes összege] csökkentve a fizetett gyermektartásdíj összegével,
majd osztva a jövedelemszámításnál figyelembe veendő személyek számával.

