
JÖVEDELEMNYILATKOZAT  
(a pályázat kötelezően kitöltendő melléklete)  

A) Személyi adatok  
1. Pályázó neve: _________________________________________TAJ száma: 
 
2. Bejelentett lakóhelye: 
 
3. A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a pályázóval egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban 

életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) adatai: 

Név TAJ Születési hely, idő Rokoni kapcsolat 

    

    

    

    

    

    

    
 
B) Jövedelmi adatok  
 

A jövedelmek típusai 

A pályázó A pályázóval egy háztartásban élő 

Összesen 

 

 
havi 

jövedelme személyek havi jövedelme 
 

        
 

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb       
 

jogviszonyból származó jövedelem és táppénz       
 

2. Pénzbeli és természetbeni béren kívüli juttatás 1/12-       
 

ed része       
 

3. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem       
 

(adóbevallás 1/12 része) (őstermelői és szellemi 

tevékenységből származó jövedelem jogdíj)       
 

4. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből,       
 

vagyoni értékű jog átruházásából származó évi       
 

jövedelem 1/12 része       
 

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres       
 

szociális ellátások       
 

6. 
A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó 

támogatások (pl. CSED, GYED, GYES, GYET, családi 

pótlék,gyermektartásdíj, árvaellátás, terhességi 

gyermekágyi segély, gyermekgondozást segítő ellátás) 

      
 

      
 

      
 

7.Állami foglakoztatási szerv által folyósított rendszeres 

pénzbeli ellátás 

      
 

      
 

8. Föld bérbeadásából származó jövedelem       
 

9. Egyéb (különösen: ösztöndíj, értékpapírból származó       
 

jövedelem, kis összegű kifizetések, egyéb nem       
 

rendszeres jövedelem, stb.)       
 

10. Összes nettó jövedelem       
 

11. Fizetett tartásdíj       
 

15. A háztartás havi jövedelme összesen       
 

(10-11)       
 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: __________________ Ft/hó      
 

Aszód, ___________________  _____________________________ 
 

     pályázó aláírása  
  

  



TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

A jövedelmek az alábbi dokumentumokkal igazolhatóak:  

 

a) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kifizető szerv 

igazolása, vagy a felvett ellátást igazoló szelvény, banki igazolás, bankszámlakivonat az ellátások összegére 

vonatkozóan a folyósító szerv tárgyévre kiadott igazolásával együtt;  

b) alkalmazásban állók nettó jövedelméről munkáltatói igazolás;  

c) vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet az illetékes adóhatóság igazolása, illetve az 

adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló – az igazolás 

kiadására jogosult általi – igazolás;  

d) állami foglakoztatási szerv ellátás megállapító határozata, igazolása, folyósítási szelvénye 

e) gyermektartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, 

bankszámlakivonat, átvételi elismervény a tartásdíj megállapítására vonatkozó bírói ítélettel, vagy a 

tartásdíj iránti igény benyújtását igazoló irattal, vagy a szülők között létrejött egyezség megkötéséről szóló 

okirattal együtt;  

f) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata;  

g) jövedelemmel nem rendelkező személy esetén, állami foglakoztatási szerv hatósági bizonyítványa az 

együttműködésről 

h) alkalmi munkavállalás esetén egyszerűsített foglalkoztatásról a foglalkoztató igazolása, illetve nyilatkozat 

az alkalmi munkával szerzett jövedelem mértékéről, 

i) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény igazolása, 

j) az a)-h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás. 

 

Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a gyermekek jogán nyújtott ellátások iránti kérelemhez mellékelni kell a 

gyermek elhelyezésére, felügyeletére, tartásdíjára vonatkozó bírósági ítéletet, vagy ezek iránti bírósági, 

gyámhatósági eljárás megindításáról szóló, illetve a tartásdíj összegéről kötött egyezséget tartalmazó okiratot.  

 

     

 

 


