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I.)Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve:

Születési neve:

Anyja neve

:

Születési hely, év, hó, nap:

Lakóhelye:
Tartőzkodási helye:
Telefonszám ( nem kötelező ).
2. Kérelmező családi állapota:
o egyedülálló

o

hánastársávaV éIettársával él egyiitt
3. Aháuastárs/ éleítárs adatai
Neve:

születési neve:

Anf

a neve:

Születési hely, év, hó, nap:

Lakóhely:
Tartőzkodási hely:
4. Eltartott gyermekek

II. jövedelmi adatok:
Jövedelem típus

száma:,

. . . .

..

fő
Hénastárs/ élettars

kérelmező
Keresőtevékenyséeből szátrmazó i övedelme
Nyugdíi vagy nyugdíiszeru ellátás
Egyéb iövedelem
oSszesen:

havi iövedelme (forint)

Büntetőj

o

o

gi felelő

s sé

gem telj es tudatában kij elentem,

ho

gy

kérelmező:
életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( a megfelelő rész
aláhűzandő)

o

házastáts élettárs:

életvitelszerűen lakóhelyemen tartőzkodási helyemen élek ( a megfelelő rész aláhűzandó)
o A közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
o Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a
szociális igazgatásről és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ -ának

o

(7)bekezdése alapjan a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állarri adóhatóság
illetékes igazgatősága tíján- ellenőriáeti.
Hozzájétrulok a kérelemben szereplő adatok az adőígazgatási eljárás során történő
felhasználásáltoz.

Dátum:.

Kérelmező
alákása

kérelmező

házastár

s

l élettars aláir ása

Vagloni adatok
I.Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós hasznáIat) címe:

3. Egyéb, nem lakás céljáraszolgálő épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állando
használat) megnevezése (zártkerti építmény,műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):

címe: ........

űt/ltca

.

hsz.,

varoslközség

alapterülete:

.... m2,

tulajdoni

hrányad

ideje:
érték:

...., a szerzés

Egy főre jutó forgalmi

év. Becsült forgalmi érték:.................. Ft.
.... Ft.

4. Termőftjldtulaj don (vagy állandó használat) megnevezése:

clme:

városlközség...............
űtlutca hsz., alapterülete: ......,.....m',
tulajdoni hányad
aszerzés ideje:
év. Becsült forgalmi érték:
...,....... Ft.
Egy főre jutó forgalmi

érték:

.................. Ft.

IL Egyéb vagyontárgllak

5. Gépjármű

a)

személygépkocsi:
........ Becsült forgalmi

szetzés ideje:
.............. Ft.

autóbusz,:
........

típus:

érték:............... Ft.

rendszám: .............., a
Egy főre jutó forgalmi érték:

típus:

b) tehergépjáímű,
., rendszámi ................., &
szerzés ideje:
év. (Rendszám nélküli gépek esetén a gyártásívagy azonosító
számot kell felttintetni.) Becsült forgalmi
.. Ft. Egy főre jutó

forgalmi

érték:

................ Ft.

érték:

IIL Osszes vagyontárgy
6. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke(l.+2.+3.+4.+5.):
Ft. Egy fore jutó forgalmi érték:............ Ft.
kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.Hozzájámlok a
nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljrárásban történő
f elhasználásához,kezeléséhez.

Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy közelihozzátartozőjabfumely vagyontrárgyból
egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozatmegfelelő pontját avagyontárgyak
számáv al e gy ező en kell kitcilteni.
Biintetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-banközölt
adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum:

