
 
 

 
 
 
 

NYILATKOZAT ÉS KÉRELEM  
BABAKÖTVÉNY JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA  

2012. 01. 01. NAPJÁTÓL 
 
Alulírott hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a gyermekem alábbi adatait: 
 
  NÉV:................................................................................ 
 
  SZÜLETÉSI HELY:......................................................... 
 
  SZÜLETÉSI IDŐ:............................................................ 
 
  ANYJA NEVE:................................................................ 
 
  LAKÓHELYE:................................................................. 
 
  TELEFONSZÁM:…………………………………………... 
 
  EMAIL: ……………………………………………………… 
 
a Közalapítvány nyilvántartsa és kezelje abból a célból, hogy Hódmezővásárhely 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének, mint alapítónak a döntése alapján az első 
ingatlanhoz való hozzájutását segítse. 
 
Tudomásul veszem, hogy a Közalapítvány az általam fent megjelölt lakcímre postán 
küldi meg a babakötvény kiosztására szóló meghívót, és amennyiben azon nem 
tudok részt venni, akkor a gyermekem nevére kiállított kötvényt. 
 
Vállalom, hogy amennyiben fent megjelölt lakcímem változik, úgy azt a 
Közalapítvány részére a változástól számított 8 napon belül bejelentem. 
 
Nyilatkozom, hogy a Közalapítvány hatályos alapító okiratát megismertem, és az 
abban foglaltakat tudomásul veszem. 
 
 
Hódmezővásárhely, 20................................................ 
 
 
Törvényes képviselő neve:............................................................................................. 
 
 
A jelen nyilatkozatról készült fénymásolatot átvettem: .................................................. 
          aláírás 



1. sz. melléklet a nyilatkozat és kérelem babakötvény jogosultság megállapítására 
2012. 01. 01. napjától megnevezésű nyomtatványhoz 
 

SZEMÉLYES ADATOK 
a kérelmező gyermekkel egy háztartásban élő, ott bejelentett lakó-, vagy 
bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személyekről: 

 Név Születési hely, 
idő (év,hó,nap) 

Anyja neve TAJ szám 

1./     

2./     

3./     

4./     

5./     

6./     

7./     

 

A kérelemhez csatolandó: 

• A lakásban életvitelszerűen együttlakók mindegyikének jövedelemigazolása: 
o Munkaviszony, társas és egyéni vállalkozás esetében a NAV által kiállított 

jövedelem igazolás 
o Nyugdíjas esetén az év elején megkapott nyugdíjösszesítő, rokkantsági 

illetve rehabilitációs járadék esetében az ezt megállapító határozat 
másolata 

o Őstermelőnél az őstermelői igazolvány másolata és az őstermelő 
nyilatkozata a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 
tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi nettó átlagáról 

o Munkaügyi Központtól kapott juttatás esetén a Munkaügyi Központ 
igazolása a megállapításra került időszak alatt járó havi nettó jövedelemről  

o Jövedelemmel nem rendelkező személy esetén a Munkaügyi Központ 
igazolása és nyilatkozat nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről 

• Családi pótlékról szelvény vagy folyószámla másolat 
• Emelt összegű családi pótlékot megállapító határozat 
• Fogyatékossági támogatásra vonatkozó határozat 
• Rendszeres szociális segély megállapítására vonatkozó határozat 
• Kapott gyerektartásdíjról szelvény, folyószámla másolat, gyámhatósági vagy 

bírósági határozat, amennyiben nem kap gyerektartást az erről szóló 
nyilatkozat két tanú aláírásával. 



2. sz. melléklet a nyilatkozat és kérelem babakötvény jogosultság megállapítására 
2012. 01. 01. napjától megnevezésű nyomtatványhoz 
 

JÖVEDELMNYILATKOZAT 
(kitöltendő annyi példányban, ahányan a kérelmező gyermekkel egy háztartásban 

élnek, ott bejelentett lakó-, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkeznek) 
 
a kérelmező gyermekkel egy háztartásban élő, ott bejelentett lakó-, vagy 
bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személyek jövedelméről: 
 

Hozzátartozói viszony/ 
Egyéb, a lakásban 

lakó személy 
 

1. Munkaviszonyból származó 
jövedelem  

2. Társas és egyéni vállalkozásból 
származó jövedelem  

3. Alkalmi munka  
4. Nyugdíj (öregségi, rokkant)  
5. Családi pótlék  
6.  

 

A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások 
(GYAS,GYED,GYES,GYET) 

 

7. Kapott gyermektartásdíj  
8. Rendszeres szociális segély  
9. Munkaügyi szervek által 

folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátás 

 

9. Egyéb jövedelem 
(vagyonból származó jövedelem, 
ösztöndíj, értékpapírból 
származó jövedelem, katonai 
családi segély, földjáradék, 
mezőgazdasági kistermelés, 
ill. az itt fel nem sorolt 
rendszeres jövedelem, stb.) 

 

10. Ápolási díj  
 ÖSSZESEN:  

 
(Valamennyi feltüntetett jövedelemről igazolást kell mellékelni azzal, hogy az 1., 2., 

pontban jelzett jövedelemnél adóbevallás alapján készített NAV igazolást kell 
csatolni.) 

 



3. sz. melléklet a nyilatkozat és kérelem babakötvény jogosultság megállapítására 
2012. 01. 01. napjától megnevezésű nyomtatványhoz 

 
VAGYONNYILATKOZAT 

 
(kitöltendő annyi példányban, ahányan a kérelmező gyermekkel egy háztartásban 

élnek, ott bejelentett lakó-, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkeznek) 
 
a gyermekkel egy háztartásban élő, ott bejelentett lakó-, vagy bejelentett 
tartózkodási hellyel rendelkező személyek vagyoni helyzetéről: 
 

A. Ingatlanok 
 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon: címe: ................. város/község 
................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: 
..........................., a szerzés ideje: ................ év 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen/nem (a megfelelő aláhúzandó) 
 
(Kitöltendő abban az esetben, amennyiben rendelkezik további lakástulajdonnal 
illetőleg lakótelek-tulajdonnal) 
Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon: címe: ................. város/község ................... 
út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: 
..........................., a szerzés ideje: ................ év 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen/nem (a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon: címe: ....................... város/község 
.................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni 
hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
 
(Kitöltendő abban az esetben, amennyiben rendelkezik további üdülőtulajdonnal és 
üdülőtelek-tulajdonnal) 
Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon: címe: ....................... város/község 
.................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni 
hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
 
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon: 
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, egyéb): 
............................ címe: ...................................... város/község........................... 
út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a 
szerzés ideje: ................ év 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
 
[Kitöltendő abban az esetben, amennyiben rendelkezik további egyéb, nem lakás 
céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdonnal] 
Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon: megnevezése 
(zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, egyéb): 



............................ címe: ...................................... város/község........................... 
út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a 
szerzés ideje: ................ év 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
 
4. Termőföldtulajdon: megnevezése: .......................... címe: 
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. 
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ 
év 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
 
(Kitöltendő abban az esetben, amennyiben rendelkezik további 
termőföldtulajdonnal): 
Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: 
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. 
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ 
év 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

B. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű: 
1. Személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám  
a szerzés ideje: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
 
(Kitöltendő abban az esetben, amennyiben rendelkezik további személygépkocsi 
tulajdonnal): 
személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 
a szerzés ideje: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
 
2. Tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám 
a szerzés ideje: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
 
(Kitöltendő abban az esetben, amennyiben rendelkezik további tehergépjármű, 
autóbusz tulajdonnal): 
Tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám 
a szerzés ideje: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
 
Megjegyzés: 
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország 
területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos 
pénznemében is fel kell tüntetni. 

 
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét 
kell feltüntetni.  
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.



4 sz. melléklet a nyilatkozat és kérelem babakötvény jogosultság megállapítására 
2012. 01. 01. napjától megnevezésű nyomtatványhoz 

NYILATKOZAT 
 

(kitöltendő annyi példányban, ahányan a kérelmező gyermekkel egy háztartásban 
élnek, ott bejelentett lakó-, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkeznek) 

 
 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen kérelem 1-3. sz. 

mellékleteiben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 
 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti 

lakóingatlan(ok)on kívül más lakóingatlan tulajdoni, bérleti, haszonélvezeti jogával 
nem rendelkezem. 

 Hozzájárulok, hogy a Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány a kérelemben 
előadott adatok valóságát helyszíneléssel, valamint az ingatlan- és népesség-
nyilvántartásban, továbbá az illetékes Adóhivatalnál ellenőrizze. 

 Hozzájárulok, hogy a Közalapítvány a kérelemben és annak 1-3. sz. 
mellékleteiben feltüntetett alapvető személyi, jövedelmi, vagyoni és lakcím adatokat 
a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. 
évi LXIII. törvényben előírtaknak megfelelően kezelje és a jelen eljárásban 
felhasználja. 
 
 
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap 

 
 

     ................................................ 
     aláírás 

 


