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A HÁZTARTÁS TAGJAINAK ÁTLAGOS JÖVEDELEMÉT IGAZOLÓ BIZONYLAT
IRÁNTI KÉRELEM
Szándék
Tanulói ösztöndíj
Egyetemi ösztöndíj
Középiskolai diákotthon
Egyetemi kollégium
A tandíj fizetése alóli felemntés

A kérelemhez csatolom:
SSZ Dokumentumok

Означити

Elfogadott forma

1

A munkaviszonyból származó jövedelem igazolása - az
igazolást a munkáltató állítja ki

2.

Hitelesített nyilatkozat a közös háztartás tagjairól

Оригинал

3.

Az egyetemista/katonai státusz igazolása dokumentuma

Оригинал

Eredeti példány

Ismerem az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény, 103. szakasz 3. bekezdésében található
szabályzatát (A SzK Hivatalos Közlönye, 2016/18. szám), amellyel elő van írva, hogy a megindításra kerülő
eljárásban az ügyfél kérésére az illetékes szerv betekinthet a tényeket tartalmazó személyes adatokba amelyek a
hivatalos nyilvántartás részei, ezen adatokat begyüjtheti és feldolgozhatja, azon esetek kivételével amikor az
ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy a szükséges adatokat egyedül szerzi be. Ha az ügyfél az előrelátott határidőig
nem mutatja fel az illetékes szerv döntéséhez szükséges adatokat, az eljárás megindításához szükséges kérelem
hiányosnak tekinthető.

TEGYEN X-ET A
MEGFELELŐ MEZŐBE
SSZ

A dokumentumokból származó adatok

Egyetértek

Önállóan

vele, hogy

szerzem be az

az adatokat

adatokat

az illetékes
szerv
szerezze be
1.

2.

A mezőgazgasági, kisiparos vagy önálló tevékenység által
beszerzett jövedelem bizonylata az illetékes Adóhivatal álljtja
ki
A tuajdonból, tőkéből, szerzői jogokbó, gyáripari tulajdonból
és más bevételekből származó jövedelem bizonylata

3.

Bizonylat a kataszteri jövedelemről

4

A munkanélküli de az álláskeresők nyilvántartásában nem
szereplő családtagok nyugdíj, társadalmi és

Harmadik

rokkantbiztosításra alapozottt jövedelmének bizonylata

személy
jóváhagyása

5.
A munkanélküliek/álláskeresők nyilvántartásban szereplő
családtagok esetében bizonylat/kivonat a
munkanélküliek/munkakeresők nyilvántartásából –

szükséges
külön
űrlapon*

Megjegyzések:
* A jóváhagyási nyilatkozat űrlapja (űrlap 1) a kérelemhez van mellékelve
A Városi Közigazgatási Hivatal köteles a kérelem tárgyát a hiánytalan dokumentáció benyújtásától
számított 30 napon belül megoldani.
Illetékek/térítések: Illetékmentes

A kérelem benyújtásának helye és ideje
____________________________
A kérelmező személy neve és vezetékneve

JMBG/SZSZ

Cím

Elérhetőség

Aláírás

ŰRLAP 1
Ismerem az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény, 103. szakasz 3. bekezdésében található szabályzatát
(a SzK Hivatalos Közlönye, 2016/18. szám), amellyel elő van írva, hogy a megindításra kerülő eljárásban az
ügyfél kérésére az illetékes szerv betekinthet a tényeket tartalmazó személyes adatokba amelyek a hivatalos
nyilvántartás részei, ezen adatokat begyüjtheti és feldolgozhatja, azon esetek kivételével amikor az ügyfél
kifejezetten kijelenti, hogy a szükséges adatokat egyedül szerzi be. Ha az ügyfél az előrelátott határidőig nem
mutatja fel az illetékes szerv döntéséhez szükséges adatokat, az eljárás megindításához szükséges kérelem
hiányosnak tekinthető.
Az eljárást a______________________________________________nyújtom be jogérvényesítés céljából a
_____________________ ennek kapcsán adom az alábbi
NYILATKOZATOT
I Egyetértek vele, hogy az illetékes szerv betekinthet a tényeket tartalmazó személyes adatokba amelyek a
hivatalos nyilvántartás részei és amelyek szükségesek a döntési folyamatban, ezen adatokat begyüjtheti és
feldolgozhatja. 1
................................................
(hely)
.................................év
(dátum)

................................................
(a nyilatkozatot adó személy aláírása)

II Az illetékes szerv köteles betekintést végezni az adatokba, azokat begyűjteni és feldolgozni, ennek ellenére
kijelentem, hogy az eljárás szükségére önállóan szerzem be: 2
а) minden személyes adatot a tényekről amelyek a hivatalos jegyzőkönyv részei és amelyek nélkülözhetetlenek a
döntéshez.

b) a következő adatokat:3
1.

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

2...........................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................
4.............................................................................................................................................
Tudatában vagyok annak, hogy ha a felsorolt személyes adatokat, amelyek nélkülözhetetlenek az illetékes szerv
döntéséhez, nem nyújtom be ...................4napon belül, az eljárás megindítására irányuló kérelmet a szerv
hiányosnak fogja tekinteni.

..........................................
(hely)
..........................................
(dátum)

................................................
(a nyilatkozatot adó személy aláírása)

A Személyes adatok védelméről szóló törvény 13. szakaszával összhangban (a SzK Hivatalos Közlönye 97/08.,
09/104. – másik törvény, 12/68. – AB határozata és 12/107. szám) a hatóság az érintett személy hozzájárulása
nélkül dolgozza fel az adatokat, ha az adatfeldolgozás a törvényben meghatározott jogkörébe tartozó teendők
ellátásában a nemzet- vagy közbiztonsági érdek, valamint az ország védelmi érdekének érvényesítése,
bűncselekmény megakadályozása, felfedése, vizsgálata és üldözése, az állam gazdasági, illetve pénzügyi
érdekeinek, egészség és erkölcs védelme, jog és szabadság, valamint egyéb közérdek védelme miatt
elengedhetetlen, egyéb esetekben pedig az érintett személy írásbeli hozzájárulása alapján.
2 Be szükséges keretezni a betűt a választott opció előtt
3 Csak az esetben kell kitölteni ha az ügyfél az általa kérelmezett eljárás során kifejezetten kijelenti, hogya
személyes adatoknak amelyek a hivatalos nyilvántartás részei és amelyek szükségesek a döntési folyamatban
csak egy részét szerzi be önállóan.
1

4

A szerv tölti ki aki a benyújtáskor határidőt szab ki, azaz legkésőbb 8 napon belül.

