xÉnnlnm
Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m tészérehészemre (a megfelelő alahúzandó)

a rendszeres

gyermekvédeimi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megál1apítani.

Kérelem indokolása:

NYILATKOzuT
A) Személyi adatok
1. A rendszeres gyerÍnekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását kérő neve
(leanykori név is):
a) Anyjaneve:
á) Születési helye, ideje:
c) Lakóhelyének címe:
d) TAJ száma:

A családban a Nyilatkozat benffitásrínak időpontj ában a rendszeres kedvezmén1t kérővel
közösháztartásbanéloközelibozzátartozőkszáma:
2.

3.

A

Nyilatkozat benyújtásának időpontjihan a rendszeres kedvezményt kérővel közös
háztartásban éIó, az egy fore jutó jtivedelem sziímitása szempontjából Íigyelembe vehető
közeli hozzátartozók adatai

:

Név
-

Születési hely,
idő

Anyja neve

TAJ száma

házastársa. élettársa

- egyéb rokon (akinek

eltartásáról sondoskodik)
- gyermekei*

* Kérelmezővel közös

hóztartásban élő közeli hozzá.tartozóMnt kell figyelembe venni: hózastársat,. élettórsat; 20 évestlél
fiatalabb, önálló k'eresettel nenl rendelkező, a 25 évesnélfiatalabb, önólló keresettel nenl rendelkező nappali tagozaton
egletemL főiskolai tanulmányait folytató, továbbá, korhatárra tekintet nélktil a tartósan beteg, illetőleg testi, érzéltszervi,
értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermekeit; a Csjt. alapjan eltaríott egléb rokont.

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat
jövedelmek valódiságtinak ígazoltÍsúraszolgúló iratokat.

1-I4.

pontjaibun feltüntetett

B) Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusai

A kérelmező
jövedelme

A

A kérelmezővel

kérelmezőve]

közös
hánartásban

Osszesen:

közöS háztartásban
élő egyéb rokon

jövedelme

élő házastárs
(élettárs)

l. Munkaviszonyból, munkavégzésre

iivedelme

irányuló egyéb jogviszonyból származő
iövedelem és táooénz
2. Tiársas és egyéni vállalkozásbóI
származő iövedelem
3. lngatlan' ingó vagyontárgyak
értékesítéséb
ő1 származő i övedelem
4. Nyugellátás' baleseti nyugel1átás,
egyéb nyugdíj szení ellátások
5. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó támogatások
(klilönösen: GYED, GYES, GYET,
családi pótlék, gyermektartásdíj,
árvaellátás')
6. Munkaügyi szervek által folyÓsított
rendszeres pénzbeli ellátás
7' Föld bérbeadásából származő

jövedelem

8. Egyéb (kiilönösen:

kapott tartásdíj-,

ösaöndíj, értékpapírbólszármaző
jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)
9. osszes bruttó jövedelem

10. Személyi jövedelemadó

vagy előleg

összege
1

1.

Egészségbiztosításiés nyugdíjjárulék

összege
12. Munkavállalói járulék összege
13.

A család összes

nettó jövedelme

(r 0+11+12)l

{9-

l4. A család összes nettó jövedelmét
csökkentő tény ezők (tartásdíi összege)
15.

AZ UGYINTEZO TOLTI KI!

Önkormányz at áltat folyósított
rendszeres pénzbeli ellátás {a szociális
igazgatásr óI és szociális ellátáSokról
szóIó 1993. évi III. tV.4. s.(1) bek' i)

pontla

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti

ki):

Ft/hó.

C) Vagtoni adatok
I.Ingatlanok
1.

Lakástulajdon és lakótelek-tu1ajdon (vagy állandó, illetve tartós hasznáIaÍ) címe: ..'...'....

város/község

m 2 , tulajdoni hányad
.'' aszerzés ideje: .'.........
Ft' Egy főre jutó forgalmi érték:....'...."..................... Ft.

z' Üautotuta.jdon

:.

utluÍca...'...... hsz., alapterülete:
év. Becsült forgalmi érték:

és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:

:::;;'*l;j;;;il;;il

::::*'..i'"'|.r^;;;';;;:;,,d.j;'.

'

... Ft' Egy főre jutó forgalmi érték:'.........'.................''. Ft.

.''

:::l:!;;;;i;|jÍ;;iT|!.ii,|!"'

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épii1et(épii1etréSz-)tu1ajdon (vagy á1landó használat) megnevezése
(zártkerti építmény,műhely, üzlet' mliterem' rendelő, garazs stb.): címe: .....'.....

m 2 , tulajdoni

város,&özség
DtluÍca..........
hányad
'.. a szerzés ideje: ...,....... év. Becsült

... Ft' Egy főre jutó forgalmi érték:..'.......'''....'............. Ft.

hsz.' alapteriilete:

forgalmi érték:

.....'............. címe: ..........
városlközség
utlutca...'...... hsz., alapterülete:
m 2 , tulajdoni hányad
... a szerzés ideje: .'.''.....'
év. Becsült forgalmi érték:

4. Termőftjldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése:

''. Ft. Egy fore jutó forgalmi érték: ...''..........'..'..'...'...'. Ft.
II. E gy éb v agyont ár gl ak

III. os

sz e

s v agl ont ár g,l

6. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke(1.+2.+3.+4'+5.):
Egy főre jutó forgalmi érték:....'..'..
.........'...'. Ft.

Kijelentem, hogy

a fentí adatok a

...... Ft.

valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilaÍkozatban szereplő
felhaszrálásahoz,keze\éséhez'

adatoknak a szociális igazgatasi eljárásbantörténő

Megjegyzés: Ha a kórelmező vagy közeli hozzátartozőja bármely vagyontargyból egynél többel
rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pondát a vagyontárgyak számával egyezően kell
kitölteni.

Biintetőjogi felelősségem fudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt

megfelelnek.

adatok a valóságnak

Dátum:

a rendszeres kedvezrrrényt igénylő vagy törvényes képviselójének aláírása

