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2.sz. melléklet - JÖVEDELEMNYILATKOZAT 
 

1. Pályázó  neve: ……………………………………………………..…………………………….... 

Születési név: …………………………………………………………………………………...……….. 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………...……...….. 

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………...……….. 

Lakcím (amennyiben eltér a pályázó lakcímétől): ..…………………………………………...………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási hely (amennyiben eltér a pályázó lakcímétől): ..………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

A pályázó, a vele egy háztartásban élő, és a vele együtt költöző hozzátartozók száma: ………… fő. 

 

A pályázó hozzátartozóinak adatai1: 

Név: …………………………………………………..…………………………………………….. 

Születési név: …………………………………………………………………………………...……….. 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………...……...….. 

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………...……….. 

Lakcím (amennyiben eltér a pályázó lakcímétől): ..…………………………………………...………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási hely (amennyiben eltér a pályázó lakcímétől): ..………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Munkáltató: …………………………………………………………………………………………….. 

Jövedelemi adatok:  
 

 A jövedelem típusa  Kérelmező 
jövedelme 

Ft/hó 

 A családban élő hozzátartozók 
jövedelme  

Ft/hó 
 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 

jogviszonyból származó nettó 
            

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

            

 3. Alkalmi munkavégzésből származó  
  

          

 4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások             
 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások 
            

 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások 

            

                                           
1 Szükség esetén bővíthető, lásd 1. sz. pótlap. 



 7. Egyéb jövedelem   
 

          

 8. Összes jövedelem  
  

          

9.Jövedelmek összesen: 
(= a 8. sor oszlopainak összesített összege) 

 

 
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ............................... Ft/hó 
(Számítása = 9. sor Jövedelmek összesen elosztva a Személyi adatok 6. pontban szereplő 
hozzátartozók számával) 
 
Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul vesszük, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört 
gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához. 
 
Kiskunhalas, 2020. ......................................... 
 
 
 

…………………………………… 
pályázó 

…………………………………… 
házastárs (élettárs) 

 
 

…………………………………..         
jövedelemmel rendelkező hozzátartozók 

 
 

…………………………… 
jövedelemmel rendelkező hozzátartozók 
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1. SZ. PÓTLAP 
 

HOZZÁTARTOZÓK JÖVEDELEM NYILATKOZATAI 
 
 
Név: …………………………………………………..…………………………………………….. 

Születési név: …………………………………………………………………………………...……….. 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………...……...….. 

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………...……….. 

Lakcím (amennyiben eltér a pályázó lakcímétől): ..…………………………………………...………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási hely (amennyiben eltér a pályázó lakcímétől): ..………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Munkáltató: …………………………………………………………………………………………….. 

Jövedelemi adatok 
 A jövedelem típusa  Kérelmező 

jövedelme 
Ft/hó 

 A családban élő hozzátartozók 
jövedelme  

Ft/hó 
 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 

jogviszonyból származó nettó 
            

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

            

 3. Alkalmi munkavégzésből származó  
  

          

 4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások             
 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások 
            

 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások 

            

 7. Egyéb jövedelem   
 

          

 8. Összes jövedelem  
  

          

9.Jövedelmek összesen: 
(= a 8. sor oszlopainak összesített összege) 

 

 
 

…………………………………… 
pályázó 

…………………………………… 
házastárs (élettárs) 

 
 

…………………………………..         
jövedelemmel rendelkező hozzátartozók 

 
 

…………………………… 
jövedelemmel rendelkező hozzátartozók 

 
  


