T ájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez
A j övedelems zámítás szabályai
(Aira az esetre vonatknzik, ha a kötelezett a kedvezményía Nyilatkozat 1. pont
alapjón kívónja ígénybevenni.)

fl

alpontjában foglaltak

feltétel csak bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesiilő gyermek esetén alapozza meg a
normatív kedveznényre való jogosultságot, ha a családban az egy fore jutó havi jOvedelem összege nem
haladjameg akötelező legkisebb munkabérnettó összegének |30oÁ-át [2015. évben a 89 408 Ft-ot].
2. A nyilatkozat meg!ételekor figyelembe veendő személyek köre: a kérelem benyujtfuának időpontjában
közös háúarlásban élő családtagként kell figyelembe venni az ew lakásban együtt lakó, ott bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
2.1. szűőt, a sztiló házastársátvagy éIettátsát,
2.2. a tizennyolc éven aluli gyermeket, a huszonöt évesnélfiatalabb, kóznevelési intéz.ménybennappali
rendszení oktatásban részt vevő vagy felsőoktaásí lntéznénybennappaÜ képzésbentanuló gyermeket és
életkortól fitggetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyernreket kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes
1.

A

haállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelősziilőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és

utógondoái ellátásban részesíilő fiatal felnőttet,

23_ a 2.1. és 2.2. alpontba nem tartoá, a Polgári Törvénykönyv családjogra irányadó szabályai alapján a
szüő vagy bázastársa által eltartott rokont.
3. A n/ilatkozat meg!ételekor figyelembe veendő jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény
szerint meghatározott, belfiildről vagy külföldről szítrmazó - meg§zerzett - vagyoni érték(bevétel), ideértve a
jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelrnet is, továbbá az abevéíe\amely uün
L "g,szerlasített-vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített köáeherviselési hozájárulásról szóló törvény
szerirr:t adót, illetve hozájárulást kell f:u;en.j.. Így kiiltinösen:
3.1. munkaviszonyból, munkavégzésrclfoglakoúaásra iránl,uló egyéb jogviszonyból származó jövedelem

ésáppélz,

:.j.-tarsas és egyéni vállalkozásból, ősterrrrelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

jtivedelerr1

3.3. nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági

eüátás,

rehabilitációs ellátás), nyugűjszerű elláésok (például korhatar előtti ellátás),

3.4. a germek elláásához és gondozásához kapcsolódó támogatások [kiilönösen: csecsemőgondoási díj
(CSED), gyermekgondozÁsi dij (GYED), gyermekgr-,;rdozási segély (GYES), gyermeknevelési támogatás

(G-rET), csaiádi pó,ilék, gy,ei-me!íartásdíj, árvaeiiátas],
3.5. önkormányzat,jfuási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv altal folyósított rendszpres pénzbeli
eltátások (kiilönösen: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, ápolási Üj, időskoruak jfuadéka, álláskeresési

támogatfu),

3.6. egébjövedelem (kiilönösen:

kapott tartás-, ösáöndíj,

értékpapaból szÁrmazó jövedelenq kis összegű

kifrzetések stb.).
4. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni.
5. RÓndszeres jövedelem esetén a nyilatkozat benyujtását mege|őző hónapban kapott összeget, míg nem
rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből szfumaző jövedelem esetén a nyilatkozat
benyújását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
tényezőkéntkellfigyelembe venni.
6. A családtag álta|fizntetttartásdíj összegétjövedelemcsökkentŐ
7. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell besámítani a szociális igazgaástól és szociális
elláűsolaó1 szótó 1993. évi trI. törvény a. § (1a) bekezdése szerinti ellátásokat, így kiilönösen a rendkírriili
telepiilési támogatást, a lakásfenntartási támogaást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres
gyermekvédelmi kedveznény keretében nyújtott támogatást és pótlékot, a gyermekvédelmi nevelőszúlők
ir.mrar" fizptett nevelési díjat és kiilön ellátmfuyt, a, anyasági támogatást, a sulyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeü közlekedési kedveményeit, a vakok személyi jaradékát és a fogyatékossági támogatást-

Nem minösiil jövedelemnek továbbá az alkalmi munkavállalÓi könywel történő foglakoztalÁs, az

egyszerűsített foglalkoaatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésréyénszerzett bevétel, továbbá a
az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoáaüsra vonatkozó
rendelkezések alapján há^aítási munkfua létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő
munkavégzésnek (háztartási munka) a havi e]lenértéke.
8. A nyilatkozat benyújtását megelőzően megszűnt jövedelmet figyelrnen kíviil kell hagyni.
9. A családban az egy fóre jutó havi jövedelem összegének kisámítása: a család összes nettó jövedelme [a

tennészetes személyek között

2.

pont szerinti személyek 3. pont szerinti jövedelrnének együttes összege] csökkentve

gyermektartásdíj összegével, majd osztva

pont].

a

jövedelemszámításnál

a

fuetett

firyelembe veendő személyek számávalí2.

