
II. JÖVEDELEMNYILATKOZAT 

A nyilatkozatban megjelölt jövedelmeket igazoló 1 hónapnál nem régebbi nyilatkozatokat 

kérjük mellékelni! (pl.: nyugdíj szelvény, átutalás esetén bankszámlakivonat, munkáltatói 

igazolás) 
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 

Név: ........................................................................................................................ .................. 

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

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

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

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

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

 (itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik) 

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

Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos 

személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy 

vállalja-e (a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak): 

2022. január 18-tól az intézményi térítési díj az alábbiak szerint alakul (aláhúzással jelölje 

melyik lakásba jelentkezik): 

Népszínház utcai Lakás: 

• lakhatás: 860Ft/nap 

• étkezés: 1400Ft /nap 

• felügyelet (csoportos): 100Ft/óra 

• gondozás: 360Ft/óra 

• készségfejlesztés: 360Ft/óra 

• tanácsadás: 200Ft/óra 

• háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: 360Ft/óra 

• gyógypedagógiai segítségnyújtás: 200Ft/óra 

• pedagógiai segítségnyújtás: 200Ft/óra 

• szállítás: 100Ft/km 

 

Kaptárkő utcai Lakás: 

• lakhatás: 875Ft/nap 

• étkezés: 1400Ft /nap 

• felügyelet (csoportos): 100Ft/óra 

• gondozás: 435Ft/óra 

• készségfejlesztés: 435Ft/óra 



• tanácsadás: 200Ft/óra 

• háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: 435Ft/óra 

• gyógypedagógiai segítségnyújtás: 200Ft/óra 

• pedagógiai segítségnyújtás: 200Ft/óra 

• szállítás: 100Ft/km 

 Tehát amennyiben azt nyilatkozza, hogy vállalja a mindenkori intézményi térítési díjjal 

azonos személyi térítési díj megfizetését, akkor jövedelmét nem vizsgáljuk, nem kell 

igazolásokat csatolnia és jövedelmétől függetlenül a komplex szükségletfelmérés által 

megállapított maximális térítési díj kerül megállapításra. 

 

□ igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a „III. 

Vagyonnyilatkozat” nyomtatványt nem kell kitölteni, csak alá kell írni 

□ nem- ebben az esetben az alábbi Jövedelemnyilatkozatot, és a III. Vagyonnyilatkozatot ki kell 

tölteni: 

 

Az ellátást kérelmező (nagykorú) személyre vonatkozó jövedelmi adatok: 

 

Jövedelem típusa: Nettó összege: 

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból 

származó: 

 

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és 

más önálló tevékenységből származó: 

 

Táppénz, gyermekgondozási támogatások: 

 

 

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális 

ellátások: 

 

Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított 

ellátások: 

 

Egyéb jövedelem: 

 

 

 

Összes jövedelem: 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj 

megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben 

szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához. 

Dátum: ................................................ 

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

     Az ellátást igénybe vevő  

  (törvényes képviselő) aláírása 


