
 
 

N Y I L A T K O Z A T  

Kérjük a megfelelő rubrikába x-et tenni, a vonatkozó szövegrészt aláhúzással jelölni és a 

kiválasztott nyilatkozato(ka)t a lap szélén soronként aláírni. 

Alulírott ____________________________ (NÉV), Orosháza, ___________________________ sz. alatti lakos 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy: 

 életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek,      ________ 

 sem munkahellyel, sem jövedelemmel nem rendelkezem,      ________ 

 alkalmi munkából élek, melyből származó havi jövedelmem, ____________ Ft,  ________ 

 családi segítségből élek, melyből származó havi jövedelmem, ____________ Ft,  ________ 

 a családi pótlék / gyermekgondozási díj (GYED) / gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) / 

gyermeknevelési támogatás (GYET) / gyermekek otthongondozási díja (GYOD) / ápolási díj mellett 

keresőtevékenységet nem folytatok / folytatok (napi __ órában), ebből származó havi jövedelmem:     

__________ Ft            ________ 

 gyermeke(i)met egyedülállóként gondozom,        ________ 

 ____________________________________________________ nevű gyermeke(i)m elhelyezése tárgyában 

[különélő szülők esetén] a gyermek(ek)elhelyezésről bírósági / gyámhivatali eljárás volt és az erről szóló irat 

kérelmemhez csatolásra került / eljárás nem volt, így ilyen irattal nem rendelkezem,   ________ 

 ___________________________________________________________________ nevű gyermeke(i)m után 

gyermektartásdíjat természetben / saját kézhez / folyószámlára utalással kapok, melynek havi 

összege____________ Ft,          ________ 

 ___________________________________________________________________ nevű gyermeke(i)m után 

gyermektartásdíjat nem kapok,          ________ 

 ___________________________________________________________________ nevű gyermeke(i)m után 

gyermektartásdíjat fizetek,          ________ 

 _____________________________________________________ nevű gyermeke(i)m tartósan beteg, illetve 

súlyosan fogyatékos,           ________ 

 ____________________________________________________ nevű kiskorú gyermek(ek) gyámul kirendelt 

hozzátartozója vagyok, a bírósági vagy gyámhivatali határozatot a gyermek(ek) átmeneti vagy tartós 

elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában csatolom,       ________ 

 ________________________________________________________________ nevű kiskorú gyermeke(i)m 

nevelési – oktatási intézménybe nem jár(nak),        ________ 

 kiskorú gyermeke(i)m, aki(k) középfokú intézmény tanulója és a nappali oktatás munkarendje szerint folytat 

tanulmányokat, ösztöndíjban nem részesül / ösztöndíjban részesül, melynek összege: ________ Ft,_______ 

 nagykorú jogosult esetében, aki nappali oktatás munkarendje szerint folytat tanulmányokat, a középfokú 

vagy felsőoktatási intézmény igazolását a tanulói / hallgatói jogviszonyról csatolom, mely tartalmazza, hogy 

ösztöndíjban nem részesül / ösztöndíjban részesül, amely összeg: _________ Ft,   _______ 

 a kapott ösztöndíj szociális alapon kerül folyósításra (pl. Bursa Hungarica),    _______ 

Kelt: Orosháza, 20___ év ____________ hó _____ nap 
         _____________________________________ 

kérelmező / törvényes képviselő (szülő) / kérelmező házastársa / élettársa / családbafogadó gyám / családban élő nagykorú közeli 
hozzátartozó / nagykorúvá vált gyermek aláírása 


