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Jövedelemnyilatkozat 

1. SZEMÉLYI ADATOK 
      1.1. Igénylő (kérelmező) neve: ______________________________________________ 
      1.2. Születési neve: ______________________________________________________ 

1.3  Bejelentett lakóhely címe: _____________________________________________ 
1.4.Tartózkodási hely címe: _______________________________________________ 
1.5.A kérelmezővel egy családban élők száma:   _________  fő 

 
Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 
gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező közeli hozzátartozók közössége. 
 
2. A kérelmezőn kívül, a vele egy háztartásban élő személyek felsorolása: 
 
  
Neve               Születési ideje     Kapcsolata a kérelmezővel 
 
 
a)__________________________________________________________________________ 
 
b) _________________________________________________________________________ 
 
c) _________________________________________________________________________ 
 
d) _________________________________________________________________________ 
 
e) _________________________________________________________________________ 
 
f) _________________________________________________________________________ 
 
g)_________________________________________________________________________ 

 
3. Csatolandó mellékletek: 
    3.1. Munkaviszony, egyéb munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetén munkáltatói  
           igazolást a kérelem benyújtását megelőző három hónap részletes jövedelméről.  
    3.2. Nyugdíjszerű ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság év eleji értesítését az előző     
           évi jövedelem összegéről, továbbá – és minden más jövedelemtípus esetén is a 

3.2.1. kérelem benyújtását megelőző három hónapban kapott postai szelvényeket vagy  
3.2.2  amennyiben az ellátást folyószámlára folyósítják, az utolsó három havi  
          számla egyenlegét.  

    3.3. Amennyiben az utolsó három hónap szelvénye, számlaegyenlege nem áll rendelkezésre       
           legalább az utolsó havi és egy az ellátásra vonatkozó nyilatkozat csatolása szükséges. 
    3.4. Az önkormányzat által folyósított ellátás esetében a szelvény csatolása nem szükséges,  
           annak összegét és tényét az Önkormányzat igazolja.  
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4. JÖVEDELMI ADATOK 
A jövedelmi adatokat a csatolt jövedelemigazolások alapján, az előző 3 hónap átlagjövedelmére vonatkozóan kell kitölteni, forint összeg megjelölésével.  

A jövedelmek típusai 

 

A kérelmező 
jövedelme 

Az előző oldalon szereplő közeli hozzátartozók jövedelme Forintban 
összesen 

  a) pontban 
szereplő 

b) pontban 
szereplő 

c) pontban 
szereplő 

d) pontban 
szereplő 

e) pontban 
szereplő 

f) pontban 
szereplő 

g) pontban 
szereplő 

 

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra 
irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és 
táppénz 

         

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve 
szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem  

         

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni 
értékű jog átruházásából származó jövedelem 

         

4. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásai (pl. rokkantsági ellátás, szolgálati járandóság, 
balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, 
időskorúak járadéka, anyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó 
ellátás) 

         

5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó 
támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, 
gyermektartásdíj, árvaellátás, stb)  

         

6. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli ellátások 

         

7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 
 

         

8. Egyéb jövedelem (különösen : kapott tartás-,  ösztöndíj, 
értékpapírból származó jövedelem, kisösszegű kifizetések 
stb. ) 

         

9. Összes nettó jövedelem: 
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A család összes havi jövedelme________________Ft, ez alapján számított egy főre jutó havi 
családi nettó jövedelem: _______________Ft/hó.  
 
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen jövedelemnyilatkozatban 
közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 
 
Dátum: ___________________________________ 
 
 
          ______________________ 
               igénylő 
 
 
__________________________________________________________________________ 

Cselekvőképes hozzátartozók aláírásai 
 
 
A jövedelemnyilatkozatot a jövedelemigazolásokkal alakilag és számszakilag egyeztette 
és javította: 
 
 
 
Dátum: _____________________    ___________________________ 
         ügyintéző aláírása 
 
 
Kitöltési útmutató 
 
1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban, lakcímet igazoló hatósági 

igazolványban szereplő lakóhely, tartózkodási helyként bejelentett tartózkodási helyet kell 
feltüntetni. 

2. Az egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell 
feltüntetni.  

3. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 
évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő 
összeg 1/12-ed részét kell beírni.  

4. Az egy főre jutó havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli 
hozzátartozók számával.  

5. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett a családban élő cselekvőképes közeli 
hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy annak közeli 
hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra. 

6. Abban az esetben, ha Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítőjén a januári ellátás összegénél 
alacsonyabb összeg kerül átutalásra, jövedelemigazolásként csak a Nyugdíjfolyósító által 
kiállított igazolás fogadható el – ennek beszerzése iránt a kérelmezőnek kell intézkednie, 
mivel feltételezhető, hogy a nyugdíjszerű ellátást levonás terheli. 
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VAGYONNYILATKOZAT 
  
1. Személyi adatok:  

1.1. Igénylő neve: (Születési név is): __________________________________________ 
1.2.Anyja neve: __________________________________________________________ 
1.3.Születési helye, ideje: __________________________________________________ 
1.4.Igénylő azon lakóhelyének címe, ahol életvitelszerűen él: ______________________ 

_____________________________________________________________________ 
2. Vagyoni adatok: 

2.1.Ingatlanok 
2.1.1. Lakástulajdon és lakótelek tulajdon: 

          címe: _________________________ ______________________ 
          Ingatlan  alapterülete: _____________m2, tulajdoni hányad: ____________ 
          szerzés ideje (év): ________________ 

                      Becsült érték (településen szokásos forgalmi érték): __________________Ft. 
 

          2.1.2.  Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon: 
         címe:________________________________________________ 
         Ingatlan alapterülete: _____________m2, tulajdoni hányad: ___________ 
         szerzés ideje (év): _________________    

                     Becsült érték (településen szokásos forgalmi érték: _______________Ft. 
 

 2.1.3.  Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész tulajdon megnevezése (üzlet,    
               garázs, műhely, stb.): ___________________________________ 

          címe: ________________________________________________ 
          Ingatlan alapterülete: _____________m2, tulajdoni hányad: _____________ 
          szerzés ideje (év): _________________                    
          Becsült érték (településen szokásos forgalmi érték): ______________Ft. 

 
2.1.4. Termőföld tulajdon (vagy állandó használat): 

 megnevezése: _________________________________________ 
 címe, helye: _____________________________________________________ 
 Ingatlan területe: _______________m2, tulajdoni hányad: ________________ 
 szerzés ideje (év): ___________________ 
 Becsült érték (településen szokásos forgalmi érték): ______________Ft. 

 

3. Egyéb vagyontárgyak 

 
3.1.Gépjármű:  

3.1.1. személygépkocsi: 
               típusa:   _________________  rendszáma: ___________________ 
     szerzés ideje: ___________________     
     Becsült értéke (kor, állapot szerint): ____________________ Ft. 

  3.1.2. tehergépjármű, autóbusz, gépi meghajtású termelő és munkaeszköz: 
               típusa:  ____________________ rendszáma: _____________________ 
                szerzés ideje: _____________________     
                Becsült forgalmi értéke (kor, állapot szerint): _____________________Ft. 
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4. Takarékbetétben elhelyezett pénzösszeg:  
    Pénzintézet megnevezése: __________________________________________ 
     Betétkönyv száma:____________________ pénzösszeg: _______________ Ft. 
 
5. Készpénz összege: _______________________ Ft. 
 
6. Értékpapír összege:_______________________ Ft. 
 
7. Egyéb ingóság értéke:_____________________ Ft. 
 
 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő személyes adatok felhasználásához, 
kezeléséhez az eljárás során. 
 
 
Kelt: ______________év ______________________hó __________nap. 
 
 
 
 
       _____________________________ 
                    aláírás 
 


