
 
                                                   Halmajugrai Községi Önkormányzat 

                                                     3273 Halmajugra, Kossuth u. 163. 

                                                         Tel.: 37/375-500; Fax.: 37/375-205 

                                                    ADATLAP   

TELEPÜLÉSI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ  

1. Személyi adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1. Neve: ................................................................................................................................. 

 

1.1.2. Születési neve: .................................................................................................................. 

 

1.1.3. Anyja neve: ...................................................................................................................... 

 

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): ................................................................................. 

 

1.1.5. Lakóhelye: □ □ □ □ irányítószám ................................................................... település 

............................... .utca/út/tér ............ házszám ............ épület/lépcsőház ......... emelet, ajtó 

 

1.1.6. Tartózkodási helye: □ □ □ □ irányítószám ...................................................... település 

................................ utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház.......... emelet, ajtó 

 

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □□□□□□ □□□ 

 

1.1.8. Állampolgársága: ............................................................................................................ 

 

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ........................................................................... 

 

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ........................................................................... 

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 

 

1.2.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 

 

1.2.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy 

1.2.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy 

1.2.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan. 

1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő. 

1.4 A kérelmező lakásban tartózkodásának jogcíme: …………………………….. 

1.5 Lakásnagysága: ………………………..  m2 

 

 



 

1.6 Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

 

   A  B  C  D 

   Név 

(születési név) 

 Születési helye, ideje 

(év, hó, nap) 
 Anyja neve 

 Társadalombiztosítási 

Azonosító 

Jele 

 1.   

 

      

 2.   

 

      

 3.   

 

      

 4.   

 

      

 5.   

 

      

6.   

 

      

7. 

 

    

8.     

 

1.7. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett 

tagjai között van olyan személy, aki életvitelszerűen velem él és  

 

a) igazoltan tartósan beteg,   *   vagy  

b) fogyatékkal élő személy   *  (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:  

   A  B  C 

  
 A jövedelem típusa  Kérelmező 

 A kérelmezővel közös háztartásban élő további  

személyek 

 1. Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó 

ebből: közfoglalkoztatásból 

származó 

            

 2.  Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és 

más önálló tevékenységből 

származó 

            

 3.  Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

            

 4.  Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

            

 5.  Önkormányzat, járási hivatal és 

munkaügyi szervek által 

folyósított ellátások 

            

 6.  Egyéb jövedelem             

 7.  Összes jövedelem             

 

Az egy főre jutó jövedelem: ……………………………. Ft/hó (ügyintéző tölti ki!) 

2.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék 

működik   *  - nem működik   *  (a megfelelő rész aláhúzandó). 

Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: ........................................................................ 

2.2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok): 

.................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 



Jelölje meg, hogy pozitív elbírálás esetén mely szolgáltatóhoz kéri a támogatást: 

Szolgáltató (megnevezése): …………………………………………………………………………. 

 

A fogyasztási hely azonosító:………………….  

 

Fogyasztó azonosító:……………………….…… 

 

Nyilatkozom, hogy 

a) A kérelemnek helyt adó döntés esetén lemondok fellebbezési jogomról: igen/nem * (a 

megfelelő rész aláhúzandó). 

b) A döntés szóbeli közlését kérem: igen/nem * (a megfelelő rész aláhúzandó). 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó), 

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Nyilatkozom, és   hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozaton és benyújtott kérelemben szereplő 

személyes adatokat Halmajugra Község Önkormányzata, tárolja, kezelje, szükség esetén továbbítsa, és 

arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen.  

 

Hozzájárulok a nyilatkozatban és a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban 

történő felhasználásához, kezeléséhez, és szükség esetén továbbításához.  

 

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikke (1) 

bekezdésének a) pontja értelmében az érintett hozzájárulásán alapul 

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról 

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

gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 

Nyilatkozom, hogy az  elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton (írásban), vagy személyesen, 

írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (szóban) tartom a  kapcsolatot a hivatallal. 

Halmajugra, 2021. ………………. 

 

……………………………………….…   ………………………………… 

Kérelmező aláírása          a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 

 

 

 



VAGYONNYILATKOZAT 

 

 

I. A kérelmező személyes adatai 

 

Neve: ............................................................................................................................ 

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

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

Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................... 

Lakóhely: ..................................................................................................................... 

Tartózkodási hely: ....................................................................................................... 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ....................................................................... 

 

II. A kérelmező és a háztartásában élő személyek vagyona 

A. Ingatlanok 

 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): 

- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca .......... hsz., 

- alapterülete: ........... m2, 

- tulajdoni hányad: ..........................., 

- a szerzés ideje: ................ év. 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, 

vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett t 

ények: ................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati 

jogok, szolgalom). 

 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): 

- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca ............. hsz., 

- alapterülete: ........... m2, 

- tulajdoni hányad: ..........................., 

- a szerzés ideje: ................ év. 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, 

vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: ................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, 

elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom). 

 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó használat): 

- megnevezése .................................... (pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, 

garázs), 

- címe: ........................................... város/község ......................... út/utca ............. hsz., 

- alapterülete: ........... m2, 

- tulajdoni hányad: ..........................., 

- a szerzés ideje: ................ év. 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, 

vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: ................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, 

elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom). 

 

 

 

 

 

 

 



4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): 

- megnevezése: ...................................................................................................................... 

- címe: ........................................... város/község ....................... út/utca ............ hsz., (pontos cím 

hiányában: ...................... helyrajzi szám), 

- alapterülete: ........... m2, 

- tulajdoni hányad: ..........................., 

- a szerzés ideje: ................ év. 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, 

vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: ................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, 

elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom). 

 

B. Egyéb vagyontárgyak 

 

Gépjármű adatai: 

a) személygépkocsi: ................................................................ típus .................. rendszám 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................................... 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű 

jogok:................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, 

bejegyzett üzemben tartói jog). A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn: 

igen/nem (a megfelelő aláhúzandó). 

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: 

................................................................................................. típus .................. rendszám 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................................. 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: 

................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett 

üzemben tartói jog). 

 

III. Nyilatkozatok 

 

1. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben 

kitöltendő], hogy 

a) fizetési számlával nem rendelkezem vagy 

b) az alábbi fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő): 

 

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................ 

fizetési számla száma: .............................................................................................................. 

fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. 

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................ 

fizetési számla száma: .............................................................................................................. 

fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. 

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................ 

fizetési számla száma: .............................................................................................................. 

fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. 

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................ 

fizetési számla száma: .............................................................................................................. 

fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 



2. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a 

hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési számlán 

kezelt összeg tekintetében. 

3.Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 

felhasználásához, kezeléséhez. 

 

 

Halmajugra, 2021 .............................. hó ............ nap................................................ 

 

                                                                

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

Kérelmező aláírása           a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 

 

 

Megjegyzés: 

 

A vagyoni helyzet vizsgálatakor nem kell figyelembe venni az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, 

valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott 

ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékeként a fizetési számlára befizetett összeget. 

Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel 

rendelkezik, a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. 

Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a 

vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. 

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 

** Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A kérelem benyújtásához mellékelni kell: 

 

A települési lakásfenntartási támogatás kérelemhez csatolandó háztartásban élők:  

 

a. a rendszeres jövedelemmel rendelkező személyek, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó 

jövedelméről igazolás (munkáltató részéről kiadott jövedelemigazolás, táppénz, GYES, GYED, GYET) 

b. a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem 

benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt időszakról illetékes állami adóhatóság 

(NAV) által kiállított hivatalos igazolás. Az adóbevallással még le nem zárt időszakról a könyvelő, ennek 

hiányában a vállalkozó büntetőjogi nyilatkozata az időszak alatt szerzett nettó bevételről, illetőleg 

könyvelő által kiállított hivatalos igazolás, 

c. nyugdíjas esetében a Magyar Államinkcstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév januárjában 

megküldött értesítése, melyben szerepel a január elsejétől megállapított ellátás összege és típusa, valamint 

a legutolsó nyugdíjszelvény, számlakivonat, vagy a pénzintézet igazolása. (Az értesítőt évente csak egy 

alkalommal kell csatolni.) Ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása esetén az erről szóló határozat 

másolata, 

d. álláskeresők ellátása vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők esetében a Heves 

Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal  Foglalkoztatási Osztálya, valamint a Heves Megye 

Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal Hatósági Osztály részéről kiadott ellátást megállapító határozat 

fénymásolata, vagy hatósági bizonyítvány folyósított ellátás összegéről. Az ellátás  megszűnése esetén a 

megszüntető határozat másolata, vagy hatósági bizonyítvány annak megszűnéséről.  

e. álláskeresők ellátása vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban nem részesülő esetében az Heves 

Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya részéről kiadott hatóság 

bizonyítvány, hogy az érintett nyilvántartásukban szerepel-e, valamint arról, hogy álláskeresi ellátásban 

nem részesül, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal   Gyöngyösi Járási Hivatal Hatósági Osztálya 

részéről kiadott hatósági bizonyítványt arról, hogy ellátásban nem részesül, 

f. alkalmi munkából élők, illetve egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatottak esetében 

büntetőjogi nyilatkozat az alkalmi munkából illetve egyszerűsített foglalkoztatásból származó - a kérelem 

benyújtását megelőző 12 naptári hónapban szerzett - jövedelemről, 

g. ha a háztartásban kiskorú gyermek van, igazolás a családi pótlék, iskoláztatási támogatás összegéről, 

esetlegesen igazolás az árvaellátás összegéről, 

h. 16 éven felüli gyermek(ek) esetében az oktatási intézmény igazolása a tanulói, hallgatói jogviszony 

fennállásáról (a tagozat megjelölésével, pl.: nappali), egyetemi, főiskolai hallgatónál az oktatási 

intézmény által kiállított igazolás az ösztöndíj összegéről, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapra 

vonatkozóan, havi tételes bontásban (amennyiben nincs, úgy az oktatási intézmény által kiállított 

nemleges igazolás) illetve szakképzésben résztvevők esetében a szakképzéssel összefüggő pénzbeli 

juttatásokról, 

i. amennyiben a 16-20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel sem 

rendelkezik, szükséges mellékelni az illetékes Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya részéről kiadott 

hatósági bizonyítványt  álláskeresők nyilvántartásba vételéről. 

j. ha a kérelmező elvált, a válásról, gyermek elhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló bírósági végzés 

fénymásolata, illetőleg igazolás a bírósági eljárás megindításáról, illetve a végrehajtásról szóló 

jegyzőkönyv fénymásolata. Igazolás a tartásdíj összegéről (számlakivonat, vagy a pénzintézet igazolása, 

illetőleg nyilatkozat két tanú aláírásával). 

k. a b), d), e) g) és j) pontokban foglalt esetekben a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapról szóló 

büntetőjogi nyilatkozat az alkalmi munkavégzésből szerzett jövedelemről, 

l. GYES-ben vagy GYET-ben részesülő esetében büntetőjogi nyilatkozat, hogy munkaviszonyból 

származó jövedelemmel rendelkezik-e. 

m. vagyonnyilatkozat 
 

         a lakás tulajdonjogát igazoló adásvételi szerződés, vagy tulajdoni lap, albérlet esetén az érvényes 

         bérleti szerződés, szívességi lakáshasználat esetén nyilatkozat 

         A közműszolgáltató részéről a kérelmező nevére kiállított számla, illetve a befizetést igazoló 

         csekk szelvény/igazolás átutalásról  ahová a támogatás utalását kéri 

         Nyilatkozatok 

 

 



 

ÜGYFÉL NYILATKOZATA 

 

 

 

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

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

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

Lakóhelye (életvitelszerű):………………………………………………………………… 

Munkaviszonnyal rendelkezik: …………………………………………………………… 

Jövedelemmel rendelkezik: ………………………………………………………………. 

Egyéb: ………………………………………………………………………………………… 

 

Az ügyféli jogokra, kötelezettségekre és a hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú 

bizonyítékok szolgáltatásának jogkövetkezményeire tekintettel, valamint a jogosultság 

feltételeinek megállapítása tekintetében valótlan tartalmú nyilatkozat büntetőjogi felelősségre 

vonás tudatában a fenti nyilatkozatot teszem. 

 

Kelt: ………… év …………………… hó ……………nap 

 

 

  

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

                                                                                                 nyilatkozattevő aláírás 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NYILATKOZAT 
 
Alulírott ……………………………….………………………………………………………………………………………………… 

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

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

TAJ szám: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lakóhely (életvitelszerű): …………………………………………………………………………………………………………… 

szám alatti lakos az alábbiakat nyilatkozom:  
 

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

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

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

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

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

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

Jelen nyilatkozatomat, mint ügyfél, az alábbiak értelmében teszem: 

 Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. (Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.).5. § (1) bek.)  

 Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett 

iratba, illetve ennek során másolatot készíthet, vagy másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. (Ákr. 33. § 

(1) és (4) bek.) 

 A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. Az ügyfél magatartása nem irányulhat a 

hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél 

jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli. (Ákr.6. § (1)-(3) bek.) 

 Az ügyfél nyilatkozatának kiemelt szerepe van. Az ügyfél a nyilatkozatával pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, ha annak 

beszerzése nem lehetséges és jogszabály nem zárja ki. Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy 

szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében - kivéve 

akkor, ha arra a tanúvallomást megtagadhatná - adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal 

sújtható. (Ákr. 64. §) 

 Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve 

eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, legmagasabb összege - ha 

törvény másként nem rendelkezik - természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet 

esetén egymillió forint. (Ákr.77. § (1)-(2) bek.) 

 A hatóság jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és az ügyfajtát 

szabályozó törvényben meghatározott személyes adatok, továbbá - ha törvény másként nem rendelkezik - a tényállás 

tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatok megismerésére és kezelésére. A kérelemre induló 

eljárásban vélelmezni kell, hogy a kérelmező ügyfél a tényállás tisztázásához szükséges személyes adatok - ideértve a 

különleges adatokat is - kezeléséhez hozzájárulást adott. (Ákr.27. § (1) bek.) 

 Az ügyfél az ügyféli jogok, kötelezettségek és a hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú bizonyítékok szolgáltatásának 

jogkövetkezményeit ismeri, valamint tudomásul veszi, hogy a jogosultság feltételeinek megállapítása tekintetében 

valótlan tartalmú nyilatkozat tétele büntetőjogi felelősségre vonást von maga után. 

 

………………………………, 20…..év …………………. hó …… nap 
 
 

…………………………………………. 
nyilatkozattevő aláírása 

 

 



 

ÜGYFÉL     NYILATKOZATA 

 

Alulírott 

 

Neve: …………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

Lakóhely (életvitelszerű):……………………………………………………………………... 

 

anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy gyermeke(i)met 

egyedül nevelem, mert 
 családi állapotom hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársamtól külön élek, és házastársam, 

élettársam nincs. *                       *a megfelelő aláhúzandó 

 

Gyermeke(i)m után az elmúlt hónapban gyermektartás-díjban 

 
1. nem részesültem*                                                  * a megfelelő aláhúzandó 

 
2. részesültem* 

 

A második pont fennállása esetén töltendő ki: 

 

Az általam kapott gyermektartás-díj összege az elmúlt hónapban: ………………Ft volt. 

 
 

Fenti összeget átutalással, készpénzzel átadva, illetve természetbeni ellátásként kapjuk 

meg.   

(A megfelelő szövegrész aláhúzandó!) 

 

Gyermekem apjának, anyjának neve: ………………………………………………………. 

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

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

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

Utolsó általam ismert lakóhely (életvitelszerű): ……………………………………………. 

 

Tudomásul veszem, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.  

törvénybe foglaltak szerint az ügyfél köteles jóhiszeműen közreműködni az eljárásban, ha az 

ügyfél az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, vagy jelentős tényt elhallgat, 

pénzbírsággal sújtható. 

 

 

Halmajugra, 2021. év …………………… hó …… nap 

 

                                                                     

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

                                                                                    nyilatkozattevő aláírása 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


