
Jövedelem nyilatkozat 

1. A pályázó neve:....................................................................................................................... 
Születési neve:..................................................... anyja neve:..................................................... 
Szül hely,idő:................................................................................................................................ 
Lakóhely:...................................................................................................................................... 
Tartózkodási hely:........................................................................................................................ 
Telefonszám:................................................................................................................................. 
2.A pályázóval egy háztartásban élő közeli hozzátartozók  száma:………....................……… 
fő 

3.A közeli hozzátartozó  neve, születési helye, ideje, rokonsági fok: 
a.)……………………………………………………………………………………………… 

b.)……………………………………………………………………………………………… 

c.)……………………………………………………………………………………………… 

d.)……………………………………………………………………………………………… 

e.)................................................................................................................................................... 

f.)................................................................................................................................................... 

Jövedelem adatok: 

A jövedelmek típusai Pályázó 
jövedel

me 

A pályázóval közös háztartásban élők 
jövedelme 

Összesen 

a) b) c) d) e) f) 

1. Munkaviszonyból és 
más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 

        

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

        

3. Táppénz, 
gyermekgondozási 
támogatások 
( GYED,GYES,GYET  
családi pótlék stb)  

        

 
4. Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

        

5. Önkormányzat, járási 
hivatal és munkaügyi 
szervek által folyósított 
ellátások 

        



2 

 

2 

 

6. Egyéb jövedelem 

( pl ösztöndíj )  

        

7. Összes jövedelem         

 
 
 
Egy főre jutó családi nettó jövedelem:.......................................................Ft/fő 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a 
valódiságnak megfelelnek. a  
 
 
 
 
Kitöltési útmutató: 
1 Lakóhelyként a lakcímkártyán szereplő címet kell feltüntetni 
2. Közeli hozzátartozó : szülő , nevelő szülő , 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 testvér. 
3.Egy háztatásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni. 
4. A 2.jövedelem típusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző hónap 
jövedelmét kell szerepeltetni. 
5.A 2. jövedelem típusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó 
jövedelemadó bevallás összeg 12-vel osztott részét kell beírni. 
6. A jövedelem nyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő megelőző havi 
igazolást ( nyugdíjas összesítő, munkáltatói igazolás, vállalkozás esetén adóigazolás a 2015 évről és a 
2016.január 01 napjától a kérelem benyújtását megelőző hónapig szóló jövedelem nyilatkozat, 
tartásdíj , bírósági végzés, ennek hiányában nyilatkozat, ) a jövedelem nyilatkozathoz csatolni kell. 
7. Egy főre jutó havi nettó jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók 
számával. 
 
 
 
 
Dátum..................................................... 
 
 
 

................................................ 
pályázó aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


