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segóIy rncgállapításához

lentett lakóhelye:
e,lentctt tartózkodási helye, ha nenr azonös az állandó lakcímÉvel:

szárrra i'lársadalombiztosítási Azonosító J cl)

:

rélyi igazolvány szánra;
ltidi állapota: nőtlen" hajadorr, hiiz_as, elvált, özvegy, külöttólő,

ólcttát,s

arrrpolgársága:
stars vagy élettars mcgncvczése:

iis lráztartásban élö szcmólyek száma:

jogcínr
,iogcíme: tulajdonos, főbétlő, albdrlő, haszonélvezö, egyÉ[r rokon,
rili, hajléktalan,

tté.ri segély igénylósc csctón:
el tenretett
;,-

lrozzátartozó neve:

,

lrti ktrpcsolat:
|áiesct hclye, ideje;
l

otl.i arryakörryvi kivonat száma:

rretési számla száma:
lretós kt5ltségei:

J

ü

v e d e l e m n y i l g.t.k.u

_z,_rlj

l\/ Személyi adatok
1,

Az ellátást igérrylő ncvg: -----Szül. hely" idő:

--*--

--------Leanykori ncve: ------

A nyja neve: ------------

1,..

Al

.}.

Áz. ellátást igónylő tartózkoclási hclydnek címe ;

4.

At igérrylővel

5,

A

ellátást igénylő bejelcntett lakóhelyének címe:

egy hÉztartásban élő kOeeli hclnrálarkozók szárn*:

4. pönl,ban szereplő kOzc]i hozzátartozók:

a. Nuv:

Sz.hely, idő:
Alryja J}ove:

Rokoni kapcsolat: (megfelelőt aláhfnni) családfő, házastár,s, élettárs, gyermclg gycrmck
htizastátsa, unoka, sailő, nagyszüló, egyéb rokon, nein rokon, egyeclülálli
h, Ní"v:

Sr..lrely, idő:

Anyja neve :-------

Rtlktrni kapcsolat: (megfblelőt aláhúzni) családfű, hiiz-astírrs, é]ettárs, g:rennek, gyerrnek
hír.lastársa, rrnok4 szülő, nagyszülő, egyéb rokoil, nenr rokon, egyeclülálló
c. Nór,:

S;r.hely, idő:

Rclk§ni kapcsolat: (mcglblelőt alatrúzni) családfti, házastárs, éicttárs, g3,ermek, gyermek
lrázastárs4 unoka, szülö, nagyszülő" ogyéb rokon, hem rokon, cgyedttlálló

tl.

Név:
Sz.irely, idő:

Anyja nevÉ:
Rcrlconi kaposolat: (mcgfelelőt aláhrlzni) családfií, lrázastars, ólettáts, gyclmck, gyermck
lrázastársa, unokil szűlő, nagyszülő, egyéb rt)kon, nem rokon, egyedülálló

e.

Nóv:
Sz,hely, iclö:
Anyja $cvc:---*---

Itokorri kapcsolat: (rnegfeíclöt aláhriz-ni) családlő, hár"astrír.t, Élettárs, 11yermek, gyennek
hiizastársa, unoka, szülő, nagyszülő, egyéb rokon, nem rokon, egyedüláll5

f. Név:
Sz.hcly, idii:

Anyja neve:------l{okoni kapcsolat (megfelelöt aláhrleni) családíö, haz.,astárs, élettars, g;yennek, gycrrnek
házastársa, unoka, szülő, nagysztilő, egyéb rökon, netn rokonn egyedüláll,l

g. Név:
Sz,lrely, idő:
Atryja neve:-------

Rtlkoni kapcsolat: (megfslelőt aláIrúzri) csaláclfó, házastárs, élettárs, gyermek, gyernrek
hiizastársa, utrokfln szülő, rragyszülő, egyéb rokon" nem rokon, egyedUlállri
lr, Ntiv:

Sz.hcly, idő:
Anyja növe:--

Rokoni kapcsolat: (megfelelőt aláhúzni) csaláclfö, házastárs, éleítárs,gyermek, gysffilek
hiizastársa, unoka" szü[ő, nagyszülö,

egyéb rókotr, nelrl t,okon, egyedülálld,

.lüvcdclmi
A jövedclnrek típusai
L--- ,-| }. Ivlunkaviszonyból munkal vtigzésrc irányuló egyéb

adaúok
kozeli houátartozók

a)b)c)d)e)$g)h)

í jogviszonybólszánnazó
i _jjiysdclem és táppénz
2..

Tllrsas és egyóni vállalk ozásból saármazó .i öveclclenr

3. Ingó, irrgatlan vagyon-

tárgyak értókesítéséből

vrrgyotri értikű jog áku-

hrizásából származójöv,
Ny,ugellátás, baloseti
n1 Lrgell., egyéb nyugdiiszcrü ellátások
. és munkaügyi
szilrvek által fblyósított
reltdszefes pénzbeli ell.
(nr uilkanélkílli jfu. rendsz,
sz()c. és nevelési segély,
támoeata§ok stl
stb.}
iciv,. pótló tá+pgatasok
,_iliv,.
(i. A gyermek eliátásáhot és
gtrrtdor.ásálroz kapcscrlódó
-t.

tárnogatások

üYET, §YED,

l,

(GYE§"

*s1]ü, tarejdij..)

családi

PriíO tertle.dd]á§ítiöí srár,

._i9r cdelenr

íl, Egvéb (pl. ösztöndíj, érték-

L

papírból szírnrazó jöv., kis
össr.egü kifizetések stb,)

116,,m
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ollJaraoeK os§zege
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Munkavállalói járadék

!rj§z,
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A család havi

L__-

nettó jövedelrne összesen: (9_10+l1+l2)

Egy íüre jutó havi

jövcclclcrn:

. . ,

,.

.

.

,Ft (ügyintéző tölti ld)

A k*relmemhgz csatolóm

,
-

:

.irlvedelemnyilatkozat imellékelve)

azok tartalnrának megfelelő
igaeolást,
\lilgyorulyilatkozat (mellékelve)
hat lrónapnal rrenr régebben történt olemi lrarról szakhatósági igazolírst.
1Tet*gségről, vagy fbkvőbeteg sz.,akellrítást nyújtó intézmény cllátásáról rat lrónapnal rrcm
rógebbi arnbuláns lclétet, zárójelentést,
spcciális betegség kialakulásáról hat hónapnáJ nem régebbi háziorvosi, vagy szakorvosi

.iiivedelemrryilatkozatbafi feltíintetett jövedelmekrőI,

igazolás|
hat hónaprrál nenr régebben történt biincseleknrérry elkövetésérő| lenrlőrségi í,'o§elerrtés
nlÉsolatát,
í1,1 igényelt egészségügyi segédesztrröz- és a gyógyszcrköltségről sl:ó|ó igazolást az
cgésnségügyi szol gál tatás díj aról po stai feladóvevényt.
t:rcdeti terrretési szamlát

'l'ttdrlmásul

ve§z§fn, hogy valótlan adatok ktizlése csctón nem részesülhotek táurogatásbarr és
hozzajárulok ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal rnunkatársai lakásrrmort t rncgattott adattlk
valórliságát ellenőrizve környezettanulmányt készíthetnek,valamint hozzájárulok a
nyilaLkozatban szereplő adatoknak
szociális és igaz-gatasi eljárasban törtérró
t'clha gználrísához, kezeléséhez.

a

Bürlctójogi felelósségem tudatábarr kijelentenr, lrogy a fenti adatok a vaiós{3nak megfclclnek
é:l trr<lomásul ve§xem, hogy azok valódisága a §zociÉlis igazgatásró] és szo:iális ellátásokról
stólti 1993. évi III. törvény alapjan az a NAV-nál ellentlrizhetó,

Alulirott hozeájárulok, lrogy szernélyi adatainrat, illetve háztartásombarr dlők adatait a
i cr

go s ul

tság megál l apítása és telj esitésc cél.i ábó l

:$"'l

f'el

haszná§ ák.

ae ellátíst igénylő, vagy törvényes képviselőjérrek aláíras:r

vagy temöttető aláírása

csclekvőképes hozzátattrtzók aláínísa

ethez

L tl

kt!

lt

Éző .ízt nxéIyes adal

t

Vagyonnyilatkozet

ai

, .* r--rrr,_';

Árr,l,jir

SziiIet

hely, év, hó, nap:

I.akóh
,l

artirz

Tlll,sar:

Il.

.4

hti;lur

1.

l.;

l,iirtts,

rbiztosítási Azonosító Jelc:

lrnerő és a vele eryríiítélőközeli hozzátartazójának, lakásfenntartáti támogalás e.rutén a
vll amenny i l agj ántt k vüwln[I
A.Ingattanoh
és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, i]letve tattós haszná[at): clme:
út/utca
.. hsz. alaptcrülete:........... !a2, fulajdoni hárryad:
?t...t..1,...! a

[lcr;siilt
Ilttszot

2.

( 1(l

!,itrt]§,,

szerzés ideje: ,,...,,,,,.,,.,, év

joggal terlre]il igen nem (a megfelelő alrih{rzarrdó)
lajdon és üdülőtelek+ulajdon (vagy ailandó, illcfuc tartós hasznáIat.,: címe: .......
- út/utca
., hsz. alaptenilcte: .,......,.. m2" tulajclorti

L:zeti

liriti1,11.|1

Becsiilt
3. llg},
(zrirt

k

c

rtem lakás oéljára szolgáló épület-(épülctrisz-)fulajdon (vagy állandó hrrsználat): mcgnevezése

építmény,nrúlrely, üzlet, müterem, rendelő, garázs

stb.):

címe:

httnid

Becsillt

4,T

iíftildtulajdon

(vagy

állandó

öíme:

megnevezése:

htz. alapterülete:

Gepjii
fl/ §Zel],
_

II. Egtéb vagtantdrgjlak

ygópkocsi:

§ *zui,zés
13c:csiiIt

H

b1

tü

i érték:**

.-...

tipus

rendszánr

Ft

1rjármű, autóbusz, motorkerékpár, v{zi- vagy egyéb jármú:

í:ípus

sZt]rZt]|i

l]ecsiilt

Kiicl
itrllt

r.

fugy a fenti adatok a valóságnak megfelqlnek. I{ozzájírulok a nyilatkoeatban

í §zociáli

s i gazgatási elj arásban történó felhaszrrálasáhot, kezel Éséhez,

Seerepló

alúírfu

:[mezö vagy családtagja bármely vagyontargybol eg}nél többel rendelkeeik, akkor a
ilatkozat megfclelö ponfiát a vagyontárgyak szárrrával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a
i]utkozatban felffintctctt vagyorr nem a Magyarország területérr vatl, a for.3alrni értéketa vagyoll
i állarrr lrivatalos pénrgomóben is fel kell tiintetni.
úrtúkk&lt djr illgüthnnEk I tglcpí|lü§on szoká9os forga|rrri úrtck,lt kcll feltüntehli.
érlékkóntajárnrü hora és áIlupolt szcrinti értélcétkclt fell{lnl§tni,

ltósi utasítás

Bejelcntctt lakóhely círneként a szernéIyi igazolványban szereplő lakólrely,
lakíllrely e§etén az állandó lakóhely címétke]l íbltüntetni.

ill.

több

íizeli lrozzátartozói a házaslárs, az élettárs, aií egyene§ Égbeli rokon, az iirökbe fogadott, a
fogadó, a,]rüstohil és a nevelő sziil1-

rtrtt.qtolra és nevelt gyermelc. ae örökbe

At

egy háatartásban ólő közeli hozxátartclyÁk iiivedelnrét holzÁtarkrzók szerint kcll
feltiintctni.
]. és 3, jövedelcmtípusba tartozó jövedelrnek kivételévela kérelem bcn,,ititiísát mc,Jr:lilr.ii
hti nap átlagj tivcdelmót kell szerepeltetrú.

A 2. és 3. jOvedelemtípusba

tartozó jövedelmek esetén a kirelem berryri_jtását megelőző
jövedelernadó
vonatkozó
ér re
személyi
bevallás a_z.onos mcgncvezésű rc,vatában szereplő
összeg l2-vel osztott részétkell beírni.
.iövedelernnyilatkozatban

feltiintetett jövedelmel<röl

a tipusának megfele,lő

anrrak fényrnrisolatát (nyugdíjszelvérry,munkáltatói igazolás,

sze

igazolást vagy
a

rzódÉs stb.)

edelemnyilatkozathoz csatolni kell,
főre jüó nettó csalácli jovedelcm a havi családi összjövedeleTí,
ruátartazók sz ám ával.

Az egy
htl,

osztva a köee]i

.iiivodelomnyilatkozatot a kélelmoző rrrellett az érintett közeli hozzátartttzónak is atá kcll
ria. Ha az ellátást igénylű vagy annak közeli lrozzátartozója nern cselekróképes. lrcll,t:ü c
t ilrvényes képvisetőj e j ogosult az a] áírásra.

