
6. melléklet 

Kérelem 

Fiatalok letelepedési támogatása megállapítására 

 

Kérelmezőre vonatkozó adatok: 

Név:  

Születési név:  

Születési hely, idő:  

Anyja neve:  

Bejelentett lakóhelye:  

Tartózkodási helye:  

Telefonszám:  

TAJ.: 

Bankszámla száma: 

Az érintett ingatlan címe és hrsz-a: 

Kérelem indokolása : 

Kérelmező családjában lévő személyek száma:……………..fő 

Jövedelemnyilatkozat 

A jövedelmek típusai Kérelmező 

jövedelme 

Kérelmező családjában élő személyek 

jövedelme 

 1 2 3 4 

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyból 

származó 

jövedelem és táppénz 

     

2. Társas és egyéni vállalkozásból 

származó jövedelem 

     

3. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, 

egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 

     

4. A gyermek ellátásához és 

gondozásához 

kapcsolódó támogatások (GYED, 

GYES, GYET, családi pótlék, 

gyermektartásdíj) 

     

5. Önkormányzat és munkaügyi 

szervek 

által folyósított rendszeres pénzbeli 

     



ellátás (munkanélküli járadék, 

rendszeres szociális és nevelési 

segély, jövedelempótló támogatások, 

stb.) 

6. Föld bérbeadásából származó 

jövedelem 

     

7. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból 

származó jövedelem, kis összegű 

kifizetések, stb.) 

     

8. A család havi jövedelme összesen      

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem:………………………………………Ft/hó 

A kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

a) A család jövedelemnyilatkozatát alátámasztó dokumentumok (jövedelem igazolás), aktív korú 

jövedelemmel nem rendelkező esetében az állami foglalkoztatási szerv igazolását az álláskeresőként 

nyilvántartásba vételről.   

b) A kérelemben nevesített ingatlan kérelmező nevére történő bejegyzését igazoló dokumentum. 

(Földhivatali tulajdoni lap másolat) 

c) Lakcímkártya másolata a bejelentett lakóhely igazolására. 

d)Nyilatkozat,  

da) hogy vállalják a bejelentett lakóhely legalább 5 évig történő fenntartását és annak minden évben 

történő igazolását lakcímkártya bemutatásával, 

db) az életkorról/átlagéletkorról a kérelem beadásának időpontjában, 

dc) arról, hogy a kérelmező és családja nem rendelkezik a kérelemben nevesített ingatlanon kívül 1/1 

tulajdoni hányadú lakással, családi házzal, üdülővel. 

 

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek. ( a megfelelő rész 

aláhúzandó) 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához, a nyilvántartásban szereplő adatoknak az informatikai rendszerben történő 

felhasználásához. 

Tudomásul veszem, hogy az adatokban történt változást haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül 

bejelentem. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 
 

Dátum:…………………………………………….. 

……..………………………….. 

kérelmező és kérelmező családjában élő felnőttkorú személy  

aláírása 

 


