II. Jövedetremnyila tkozat

Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok:

(ilt azt ű lakcímet kell megjelölni, ahol a kéreltnező életvitelszeÉtetttartó:kodik)

Telefonszán (nem

Az

k{iÍe lező megadni

1993. évi til. tön'ény

) :

tl7/B. $-r sz€rint

a mindeÚkori intézményi térítésidíjjal azouos szernélyi térítésidíj meg-

fizetésétaz cllátást igénylő Y$gy á térítósi díjat mcgfizető más személy vállalja-c (a rovat kÍtÖltésenem minősiil tényleges vállalásnak):
o igen _ ebben az esetberr
lölterri,

a

jövedelemnyilatkozat

további részétés a ,,III' Va'ryonnyilatkozat'' nyomtatványt nem ke]l ki_

o nem

Az ellátást kérelrnező személyre vonatkoeó jövedelmi adatok:
M

unkaviszonvbll és más fos'lalkoztalási iosviszonyból sármazÓ

Társas es egyéni vállalkozásból" östcrmelői,
ter.ékenységböl sárm azó

szellsmi és más önálló

sok
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerii rendszeres szociális ellátasok
Önkormányzat és állan:i Íbglalkoztatási szervsk által folyósított
cllátások
Összes jövedelenr

Kiskorú igénybevevő esetén * családban élókre vouatkozó (nettó) jövcdelmi a<Iatok:
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Az pllátíst igénybe vevő kisl*ol.ú
A közel'i
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t
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é.s
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rendszcrcs
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OSSZESEN:
(szíikség erctén a Ítiblázat sorai bővÍthetők)

Büntettjjogi fblelrlsségern tudatátbnn kijelenteln, hog5, a közölt aclgtok tr rnalósá8nak nregÍbleirrek.
A térítési<lij nregállapításálroz seükséges jörredelrnet ígazoló bizonylatokat egyidejÍileg csatoiiam'. Flózzájárulok
a kérelemben szxreptő ioatot<nak az e!áras során történő fblhasználág{hoz.

Dátum:

''-.;;iililü;.-il;;(Ítirvényes képviselő) aláirása

..-

III. Vagyonnyilatkozat
(tarrós bentlakásos intézn:rényiellátás kérelmezéseesetén kell kitöl1eni)
l. A nyilatkozóra vonatkozó személyes adatok:

(ilt azt a lakcínet kelt negielölni,

ahol a kérclmező éIetvilelsalrűetl tartózkotlik)

Telelbnsárn (ncm kötclezo megadni):
A nyitatkozó vüByons:
2.

Pénzr'ag,on

l. Á nyilatkozó rcndelkczésér'cá1lÓ kószpénz
2. Bankseár:lán/Íiz-etési

összcgc:

....''....''.F't

sámlán lekötölt betéteket

sziinrlár rendelkezésre álló ósszcg, ideóÍtve

ós a betétszer*ződés alapján rendelkezésre

álli

a barrkszbrrlárr/Íizetesi
összeget is: ......'......'....''...-..'.'.'.. Ft

3. Takarókbetét_-szerzödés alap.ján rcndclkezésre álló

tísszcg

........'.'...............

Ft

Rehabilitációs intózmény ós rehabilitációs célúl*kliotthon esetén a ,,3. IngatlanY&g1rgülr pootot nem kell kitöltenÍ!
3. Ingatlanvagyon
..', a lakás alapterülete:
helyrajzi szánta: .....''..'.
a szcrzés idejc: .......'..,..'........... év.
tulajdoni hányad:

Becsüit lbrgalmi érték:.........'........ ..._..''....-........'
Fl

aszoné lvez.eti .iogg*l terhe l t: i gen/ne m (a n eqfe

}-t
lelő

a l ó hírza nd ö

2' Üdiilötul&jdon és üdülótelek-Íulajdon cÍme: .'...'........
rulajdoni

hányad:

a

szerzés ideje: .'''..''''.,.'..'.....'.' év.

Becstilt forgalrni értÉk:..''...........'...'.'..''. Ft

)

.

n!,

a telek

alaprrülete: ''......'.'.'.'......., m:,
j

3. Egyób' nenr la}gÍs céljára szolgáló épiiiet_(épíiletÍe5z-)tulqidon megnevezése (aírtkerti épitrnény, mübel5 üzlet, míiterent, rcndelö, gan{zs stb.}:

alapterillete:

n}!, tu]ajdoni

Mnyad: .'.r..l...r.ll a szerzes idsje: '.......................^ év

Becstilt forgalmi éíék:.......,.^','...'......'''. Ft
4' Terrn<iÍiil dtu lajdon megrr evezese :'..''..
helyraizi sziíma: ........'.'.'

alapterületc:

nr]. tulqjdoni

hárlyad;

a

verzés idr"je: ...'.......'..-...''....

r!r.

Bccs{ilt forgalmi érték:..,....................'... Ft

helyrajá száma: .....-......"

alapteríilcte:

ml, tulaidoni

hányad:

az átruháats ideje: ....,.....,'...'.....,.

iv

Becsült brgalmi é'rték:............'..........''.' Ft
6. lngat|anhoz kötödö

címe:

vagyoni értef,itjog;

..........'.'.

A vagyoni értékű jog nregnevezése: haszonélvez-eti a, liasnrálati
bórleti o, jelzálogjog o, egyéb o'

helyrajzj sáma: .........."

c, ftíldhasz-nálati o, lakáshrsznát'ati n, lraszonbérteti

m'

Ingatlan becsuit Íirrga lm i értekc: .. -...._.-.. -.....'.... Ft
Kijelentern, lrory a fenti ada ok a.ialóságnak nregfelelnek' Flolzájárulok a nyilatkozátban szereplő adatÖknak az eljárrisban tii'rténö felhasanálrísához, kezcléséhez.

Dáttrm:

Az el!átást igénybe vevö

(tölvényes képviselő) aláírása
Megiegrzés:
Ha a nyilatkozó va5r kiskoru r'génybe vevő esetén családtagja bárrnely va5tontárgyból erynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat nregfeleló pontját a vagyontlirryak számával egyeziierr kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltünteteÍt vag5'on nern Magyarország teriiletén van. a forgalrni értékct a v{rgyon lre'lye sz.erinti ál1am hivatalos pénznemében is lbl kell tiintetni.

