
3. számú melléklet 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT 

Személyes adatok 

1. Az ellátást igénylő neve:………………………………………………………………... 

Születési neve:….………………………………………………………………………. 

2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 

 …………………………………………………………………………………………... 

3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 

 …………………………………………………………………………………………... 

4. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: 

 …………………………………………………………………………………………... 

5. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: 

…………………………………………………………………………………………... 

6. Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: …………………... fő 

7. A 6. pontban szereplő közeli hozzátartozók felsorolása: 

 

Név Születési hely, idő Anyja neve Hozzátartozói 

minőség 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



 2 

Jövedelmi adatok 

 

A jövedelmek típusai 
A kérelmező  

jövedelme 

A kérelmezővel 

közös 

háztartásban élő 

házastárs (élettárs) 

jövedelme 

A kérelmezővel közös 

háztartásban élő egyéb 

rokon  

jövedelme 

Összesen 

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. Nyugellátás, megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásai 

(például rokkantsági ellátás, 

rehabilitációs ellátás), korhatár előtti 

ellátás, szolgálati járandóság, 

balettművészeti életjáradék, átmeneti 

bányászjáradék, időskorúak járadéka, a 

nyugdíjszerű rendszeres szociális 

ellátások emeléséről szóló jogszabály 

hatálya alá tartozó ellátás 

            

4. A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó támogatások 

[különösen: gyermekgondozási díj 

(GYED), gyermekgondozást segítő 

ellátás (GYES), gyermeknevelési 

támogatás (GYET), családi pótlék, 

gyermektartásdíj, árvaellátás] 

            

5. Önkormányzat, járási hivatal és az 

állami foglalkoztatási szerv által 

folyósított rendszeres pénzbeli ellátások 

            

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott 

tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó 

jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 

            

7. Összes jövedelem 

 
            

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó. 

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1–6. pontjában feltüntetett 

jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a 

gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely 

folyósítja, valamint a gyermeknevelési támogatás (GYET) és a fogyatékossági támogatás (FOT) 

igazolását. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. 
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Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális 

hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján – ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

Letenye, 2016. ………………………………………. 

 

     

     …………………………………………    …………………………………... 

az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselőjének      cselekvőképes hozzátartozó/k/ 

aláírása                aláírása 


