
2. melléklet az 54/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelethez1 

 

 

     

NYILATKOZAT 

A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁNAK 

ADHATÓ TÁMOGATÁS IRÁNTI PÁLYÁZATHOZ 

 

 

 

 

I. Jövedelemnyilatkozat 
 

A jövedelmek típusai 

A pályázó 

férj 
jövedelme 

A pályázó 

feleség 
jövedelme 

A kérelmezővel közös 

háztartásban élő 

gyermek, egyéb 

rokon jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyból származó 

jövedelem és táppénz 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból 

származó jövedelem 

      

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak 

értékesítéséből származó jövedelem 

      

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 

      

5. A gyermekek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó támogatások 

(GYED, GYES, GYET, családi pótlék, 

tartásdíj, árvaellátás) 

      

6. Munkaügyi szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátás 

      

7. Föld bérbeadásából származó 

jövedelem 

      

8. Egyéb (kapott tartás-, ösztöndíj, 

értékpapírból származó jövedelem, kis 

összegű kifizetések stb.) 

      

9. Összes nettó jövedelem       

10. a család összes nettó jövedelmét 

csökkentő tényezők (tartásdíj összege) 

      

 

A táblázatban feltüntetett jövedelmek a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapban megszerzett nettó 

jövedelemre vonatkoznak.  

 

 

                                                           
1 A 2. mellékletet mód. a 20/2015. (IX.29.) ör. 6.§ (2) bekezdése 



 

II. Vagyonnyilatkozat 

 
- Alulírottak kijelentjük, hogy komfort nélküli, vagy szükséglakást kivéve 

lakástulajdonunk, állandó lakáshasználati jogunk nincs és soha nem is volt.* 

 

- Alulírottak kijelentjük, hogy tulajdonunkban (közös, vagy külön-külön 

vagyonként a(z) (ingatlan címe) ………………………………………………. 

szám alatti, ………………… helyrajzi számú, ………………..rész tulajdoni 

hányadú, haszonélvezettel    terhelt / nem terhelt  lakástulajodon  van / volt.* 

 

- Alulírottak kijelentjük, hogy tulajdonunkban (közös, vagy külön-külön 

vagyonként a(z) (ingatlan címe) …………….………………………. szám 

alatti, ……………….helyrajzi számú, ………………..rész tulajdoni hányadú, 

haszonélvezettel    terhelt / nem terhelt  egyéb ingatlan  van / volt.* 

 

Alulírottak kijelentjük, hogy a pályázatunkban és a nyilatkozatunkban foglalt adatok a 

valóságnak megfelelnek. Tudomásul vesszük, hogy a kedvezőbb elbírálás érdekében 

általunk valótlan adatok közlése esetén részünkre támogatás nem adható, illetve a már 

folyósított támogatást a PTK szerint megállapítható legmagasabb kamattal növelten, 

egyösszegben vissza kell fizetnünk. 

 

Tudomásul vesszük, hogy a pályázatunkban és nyilatkozatunkban foglalt adatok 

valóságtartalmát a pályázat elbírálója ellenőrizni jogosult.  

 

Hozzájárulunk továbbá, hogy adataink az fiatal házasok első lakáshoz jutásának 

támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésében előírt 

nyilvántartásához felhasználásra kerüljenek. 

 

Várpalota, …………………………………….. 

 

 

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

……………………………………. 

                              aláírás                                                                          aláírás 

Megjegyzés: 

Ha a pályázók bármely ingatlanból egynél többel rendelkeznek, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját az 

ingatlanok számával egyezően kell kitölteni.  


