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A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet 1. sz. melléklete

J Ö V E D E L E M N Y I L A T K O Z A T

- Önkormányzati segély - Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíj.
(a megfelelőt x-szel jelölje!)

A) SZEMÉLYI ADATOK

Az ellátást igénylő (kérelmező) neve

Születési neve:

Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe

Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe

Levelezési cím, ha nem ugyanaz, mint a fenti cím

Ha nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve

A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe

A kérelmezővel egy háztartásban lakók száma: ___________ fő

A kérelmezőn kívül, a vele egy háztartásban lakó személyek felsorolása:

Neve Születési ideje
Rokoni kapcsolata a

kérelmezővel

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

A háztartás összes havi jövedelme _______________ Ft, ez alapján az egy főre számított havi

családi jövedelem: _________________ Ft.

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen jövedelemnyilatkozatban
közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az Szt. 10. §. (6)
bekezdése alapján, amennyiben a közölt adatok valódiságát az önkormányzat vitatja,
felhívására köteles vagyok az általam lakott lakás, illetve saját és a háztartásban lakók
tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a közölt adatok valódiságát Szt. 10. §. (7) bekezdése
alapján az önkormányzat az illetékes adóhatóság útján ellenőrizheti.
A jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat mellékelem.
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B) JÖVEDELMI ADATOK

Kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekének a havi jövedelme forintban:

A jövedelmek típusai
A kérelmező

jövedelme

I. Az előző oldalon szereplő egy háztartásban lakók 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 és más
foglalkoztatási viszonyból származó
Ebből: közfoglalkoztatásból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jövedelem
4. Nyugellátás, és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
5. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
6. Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
ellátások
7. Föld bérbeadásából származó
jövedelem
8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, kis összegű kifizetések
stb.)
9. Összes jövedelem

Dátum: __________________

_______________________________ _____________________________
az ellátást igénylő nagykorú hozzátartozó, vagy törvényes képviselő aláírása


