
Jövedelemnyilatkozat 
 

 
 
 
A tanuló neve: .................................................................................................................  ..................... 
 (testvérek esetén mindegyikük neve) osztálya 
 
A térítéscsökkentést igénylı neve: .............................................................................................................. 
Az igénylı bejelentett lakcíme: ................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
Az igénylı tartózkodási helyének címe: ..................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
Keresetigazolások – munkáltató tölti ki ! 
 
Az igénylı keresetigazolása: 
 
Igazoljuk, hogy ..............................................................................   nevő dolgozónk legutóbbi 3 havi 
nettó jövedelme (munkabér, prémium, táppénz, stb.) a következı volt: 
200… .....................................................  hó ............................................... Ft 
200… .....................................................  hó ............................................... Ft 
200… .....................................................  hó ............................................... Ft 
 
A három hónap adatai alapján számított egy havi átlag jövedelme: .............................Ft 
Amennyiben a családi pótlékot a munkáltatótól kapja, ennek összege: .......................Ft 
 
Bp., 200... .........................hó ............nap  
 .....................................................................  
 munkáltató bélyegzıje, aláírás 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
Az igénylı házastársának, élettársának keresetigazolása: 
 
Igazoljuk, hogy ..............................................................................   nevő dolgozónk legutóbbi 3 havi 
nettó jövedelme (munkabér, prémium, táppénz, stb.) a következı volt: 
200… .....................................................  hó ............................................... Ft 
200… .....................................................  hó ............................................... Ft 
200… .....................................................  hó ............................................... Ft 
 
A három hónap adatai alapján számított egy havi átlag jövedelme: .............................Ft 
Amennyiben a családi pótlékot a munkáltatótól kapja, ennek összege: .......................Ft 
 
Bp., 200…. .......................hó ............nap  
 .....................................................................  
 munkáltató bélyegzıje, aláírás 



Egyéb jövedelmek – az igénylı tölti ki ! 
 

� nyugdíj --------------------------- 200.… év...................havi összege: ..............................  Ft 
� árvaellátás----------------------- 200.… év...................havi összege: ..............................  Ft 
� GYES----------------------------- 200.... év....................havi összege: .............................. Ft 
� családi pótlék-------------------- 200.... év....................havi összege: ..............................  Ft 
� egyéb: .......................................200.... év....................havi összege: ..............................  Ft 

Amennyiben gyermekét egyedül neveli (ha nem kapja, akkor is írjon 0-át az összeghez): 
� tartásdíj -------------------------- 200… év....................havi összege: ..............................  Ft 
 
� Saját háztartásában eltartott gyermekek száma:---------------------------                            

 
� Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult--------------------- igen nem 

 
Büntetıjogi felelıségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok és a benyújtott okmányok a 
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a Nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a Szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10§ (2) bekezdése értelmében az önkormányzat 
ellenıriztetheti. Amennyiben a Nyilatkozatban közölt adatok megváltoznak, kérjük ezt 8 napon 
belül jelezni! 
 
Dátum:..................................................................  
 
 
..............................................................................  .............................................................................. 

a térítéscsökkentést igénylı aláírása az igénylı házastársának, élettársának aláírása 
 

Szükséges igazolások:  
munkáltatói igazolás; igazolás egyéb jövedelmekrıl – pl. GYES, nyugdíj, árvaellátás stb; alkalmi munkák 
esetén nyilatkozat a havi átlag nettó jövedelemrıl; ha munkanélküli, a munkaügyi központ igazolása, illetve 
nyilatkozat errıl; amennyiben gyermekét egyedül neveli: nyilatkozat a tartásdíj havi összegérıl; igazolás a 
családi pótlékról (szelvény vagy számlakivonat másolat); érvényes határozat a Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményrıl, amennyiben erre jogosult; ha a gyermek tartós beteg – orvosi igazolás errıl 
 
A kedvezményt megállapító szerv – iskola tölti ki! 
 
A család havi összjövedelme: ...........................................Ft. 
A család 1 fıre jutó havi nettó jövedelme: ...........................................Ft. 
Jövedelmi kedvezmény: .........................% 
Állami normatív kedvezmény: .........................% 3/több gyermek – RSZN kedv. – tartós betegség 
Méltányossági kedvezmény: .........................% 
 
Fenti nyilatkozat, igazolások és az önkormányzat rendelete alapján megállapított csökkentés mértéke 
összesen: .........................% 
 
Budapest, 200…..................................hó.............nap 
 
 
..............................................................................  .............................................................................. 

intézmény igazgató / igazgató h. gyermekvédelmi felelıs 


