Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: törvény) 6.§ (1) bekezdése
értelmében, az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni.
Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás
indokolatlan késleltetésére. A törvény 64. § (2) bekezdése értelmében az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére
az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben a 66. § (2)
bekezdésében vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn – illetve, ha a kötelező adatszolgáltatás
körében a 105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti eljárási bírsággal
sújtható.

A kérelmező, illetve a családban/háztartásban lakó valamennyi érintettnek szükséges kitölteni
az alábbi, rá vonatkozó nyilatkozatot/nyilatkozatokat.

A NYILATKOZAT CSAK 2 TANÚ ALÁÍRÁSÁVAL ÉRVÉNYES

NYILATKOZAT
(KÉRELMEZŐ)

Név: _______________________________________________
Születési hely, idő:____________________________________
Lakóhely: ___________________________________________
Tartózkodási hely: __________________________________________________________________
felelősségem tudatában kijelentem, hogy
A/ * jövedelemmel nem rendelkezem
B/ _____________________________________________ (név)-tól, mint tartásra köteles személytől,
___________________________________ nevű gyermekem után ______________________Ft/hó
___________________________________ nevű gyermekem után ______________________ Ft/hó
___________________________________ nevű gyermekem után ______________________ Ft/hó
___________________________________ nevű gyermekem után ______________________ Ft/hó
* tartásdíjban részesülök.
Tartásdíjban nem részesülök, oka:_____________________________________________________
C/ * életvitelszerűen

lakóhelyemen

tartózkodási helyemen élek

* településszintű lakóhellyel rendelkezem (akkor kell aláhúznia, ha az Ön lakóhelyeként a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában csak bejelentett település neve szerepel),
* a jelen kérelemben a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek
életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek,
D/ * GYES/ GYED/ GYET-ben részesülök, mellette munkaviszonnyal rendelkezem / nem rendelkezem
(amennyiben munkaviszonnyal rendelkezik, nettó kereseti igazolás csatolása szükséges)
Hajdúsámson, 20___________________

_______________________
Aláírás

* megfelelő rész aláhúzandó!

Fordíts!
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NYILATKOZAT (CSALÁDBAN/ HÁZTARTÁSBAN LAKÓ)
/HÁZASTÁRS VAGY ÉLETTÁRS/

Név: __________________________________________________
Születési hely, idő:_______________________________________
Lakóhely: ______________________________________________
Tartózkodási hely:________________________________________________________________
felelősségem tudatában kijelentem, hogy
A/ * jövedelemmel nem rendelkezem
B/ ___________________________________________ (név)-tól, mint tartásra köteles személytől,
__________________________________nevű gyermekem után ______________________Ft/hó
__________________________________nevű gyermekem után ______________________Ft/hó
__________________________________nevű gyermekem után ______________________Ft/hó
* tartásdíjban részesülök.
Tartásdíjban nem részesülök , oka__________________________________________________
C/ * életvitelszerűen

lakóhelyemen

tartózkodási helyemen élek

* településszintű lakóhellyel rendelkezem (akkor kell aláhúznia, ha az Ön lakóhelyeként a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában csak bejelentett település neve szerepel),
D/ * GYES/ GYED/ GYET-ben részesülök, mellette munkaviszonnyal rendelkezem / nem rendelkezem
(amennyiben munkaviszonnyal rendelkezik, nettó kereseti igazolás csatolása szükséges)
Hajdúsámson, 20____________________
*megfelelő rész aláhúzandó!

_______________________
Aláírás

NYILATKOZAT (CSALÁDBAN/ HÁZTARTÁSBAN LAKÓ NAGYKORÚ)
Név: ___________________________________________________
Születési hely, idő: ________________________________________
Lakóhely: _______________________________________________
Tartózkodási hely:__________________________________________________________________
felelősségem tudatában kijelentem, hogy
A/ * jövedelemmel nem rendelkezem
B/ Tanulmányokat folytatok. Intézmény neve _____________________________________________
C/ * életvitelszerűen

lakóhelyemen

tartózkodási helyemen élek

* településszintű lakóhellyel rendelkezem (akkor kell aláhúznia, ha az Ön lakóhelyeként a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában csak bejelentett település neve szerepel),
Hajdúsámson, 20____________________
*megfelelő rész aláhúzandó!

________________________
Aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:
1. Név: ___________________________________

2. Név: __________________________________

Születési hely, idő:__________________________

Születési hely, idő:_________________________

Lakcím: __________________________________

Lakcím:__________________________________

Aláírás:___________________________________

Aláírás:__________________________________
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