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A k6relmez6 adatai
Csaledi neve:
Utoneve(i):
SzUletesi hel}/e:
Szuletesi idele

Anyja neve
Allampolgarsaga
egyedU I elo

Csaledi ellapota

!

nem egyed

Ul 610

TAJ szama
AdOszama

Lakohelye
Tart6zkodasi helye
A lakohelyeul szolgel6 ingatlan
hasznalatanak jogcime:

tulajdonos, 16sztulajdonos, b6rlo, haszonelvezo, hasznal6, csal6dtag,
egye b

(a

Elerhetosege:

Kijelentem, hogy 6letvitelszerllen
a

telefonsz6ma

- lakdhelyemen
tartozkodasi helYemen elek.

e-mail cime,

.

A k6relmez6 csaladtagjainak szem6lyi adatai
Neve

Sziilet6si helYe,
ideie

Anyja neve

Rokoni kapcsolat
megnevez6se

TAJ sz6ma

Ad6szima

val6s6gna k megfelelnek. H ozzAarulok a
fele l6ssegem tud aE ban kiJ ele n te m hog v a fenti adato k a
e ljares ban tO rten o felh aszna lasahoz keze lesehez.
nyl latkozatban szereplo adatokna k a szoci a IS igazgatasi
BU ntetojog

Retkozberencs,

20-(ev)

na p)

0na p)

k6relmez6 al6iresa

TAJEKoZTATO KERELEM BENY0JTASAHoz szoKSEGES IRAToKRoL

.
.

kerelem nyomtatvanY,
k6relmezo es csaledtagjai jovedelemigazo16sa

m6don torten0 igazolasa (pl
letfenntartast veszetyeztet6 ,.*oxi,i,:ri etethelyzet hitelt erdemlo
halale16l
)
farfetvJteti jegyz6fonyv, natotti anyakonyvi kivonat a csaladfenntart6

.

1

mell6klet a /2016 (ll.'12.) 6nkormenyzati rendelethez

VAGYONNYILATKOZAT
L A k6relmez6 szem6lves adatai

Neve: .

.

..... .. ......

Szuletest neve: ..
Anyja neve
Szuletesi hely. ev, ho. naP
Lakohely. . .. .....
Tartozkodasi hely . ..
Tarsadalombiztositasi Azonosito Jele

ll. A k6relmez6 6s a vele kdzds haztartasban 616 szem6lvek vaqvona:
A. lnqatl anok

cime: ......... ....
1. Lakestulajdon es lakotelek{ulajdon (vagy allando, illetve tartos hasznelat):

'

veros/kozseg uvutca..... ...... . .... hsz' alapter0lete: " . "' m2 ' tulajdoni h5nyad
........, a szerzes ideje: .... . ... ... ev Becsult forgalmi ertek:*

Ft

HaszonOlvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelel6 alehUzando)

cime:
2. Udulotulajdon es Udulotelek{ulajdon (vagy allando, illetve tartos hasznalat):
hsz alapterulete:
..

. ...............v6ros/kozseg "",' ut/utca

""

'

m2,

tulajdonihanyad:aszerzesideje:""""'evBecsultforgalmiertek:*
'.,,,,'. '., Ft
3.Egyeb,nemlakesceliaraszolgelOepulet-(epuletresz-)tulajdon(vagyallandOhasznelat):
garazs stb ):
megnevezese (zartkerti epitmeny, mLjhely, Uzlet, mtiterem, rende16,
""""'uvutca
...... varos/kozseg" ,'
..cime: ..
ideie:
a
szerz6s
" "" """ ev Becsult
h6nyad:
'
hsz. atapteriilete: .. . ..... m2, tulajdoni
forgalmi

6rtek:"

....... ... Ft

" '. "' """' "' cime'
hsz alapteri'ilete:
UUutca
" "" ev BecsUlt forgalmi ertek:*

4. iermofoldtulajdon (vagy allando hasznalat): megnevezese:
"'
....... .. varos/kOzseg
""
ideje:
........... m2, tulaidoni hanyad: ...... ......., a szerzes

""

,,',,,

" """,'

Ft

B. Eqv6b v aovonte rovak

tipus .................. rendszam a szerzes

GepjdrmLi: ' a) szemelYgePkocsi

idejer ...................
tehergepjarmti, autobusz: ...

.."

ertek:.t

Ft b)

. ..
........ Becsult forgalmi
rendszAm a szerzes ideie:
..........
........Ft
Becsult forgalmi 6rt€k:--........... ... .

tipus

..

.. ..

Kijelentem, hogy a fenti adatok a val6sagnak megfelelnek'
torteno
Hozzaj6rulok a nyilatkozatban szereplo adatoknak a szocialis igazgatasi eljarasban
felhasznalasahoz, kezelesehez
Kett

EV

h6

nap
ala irars

egynel tobbel
Meqie ovz6s: Ha a kerelmezo va gy haztartasanak tagja barmely vagyontargybol

.

,,

szdm5val egyez6en kell
rendelkezik, akkor a vagYonnYila titzat megfelelo ponqat a vagyontargyak
kit0lten

i.

teruleten van' a
nmennyioen a vagyonnyilatkozatban feltuntetett vagyon nem a Magyarorszeg
kell
tuntetni'
is
fel
penznemeben
riagyon nelye szerinti allam hivatilos
iorglrrnl
kell felt[rntetni
erteket
forgalmi
;-el""urt"rtek"t
szokasos
irig"rrni erttixent az intittannar a telepulese;
;a""iirtl"rs"r.i ertekkent a Ja;mr.i kora 6s allapota szerinti ertek6t kell feltuntetni.

