
KERELEM
aktfv kor fiak elldttis dnak megdllapftdsdra

1. Szem6lyi adatok

1.1. A kdrelmezo szem6lyre vonatkoz6 adatok:
1.1.1, Neve: .........,......
1 .1 .2. Sztilet6si neve:
1.1.3, Anyja neve:
1.1.4. Sziilet6si helye, ideje (ev, h6, nap):
l. 1.5. rl,ak6helye.......
L 1.6. rTart6zkod6si helye:

/Amennyiben lak1helye eis tart6zkoddsi helye /r van, X-szel jelolje, hogy melyik clmen dt
dletv itelszerien./

1. 1.7. T6rsadalombiztosit6si Azonosit6 Jele:
i,,l, r.6. Auampolgarsaga: .,..,....,....,.

1.1.9. Telefonsz6m, o-flail-cim (nem kotelezo megadni):

1 ,1 ,10. Fizet6si szitmlaszitm (ha a folvosit6st fizet6si sz6mlasz6mra k6ri):

1.1.1 1. A fizet6si szitmlltvezeto pdnzintezet neve:

1.2. A k6relmezo csal6di lllapota:
L2.1. z egyedril6ll6,
L2 .2. z hi"zastdr shv al I llettir s 6val 6l e gyiitt.

1.3. A k6relmez6
L3, 1. r r6szesiil fogyat6koss6gi t6mogat6sban,
1.3.2. t nem r6szestil fogyatekoss6gi t6mogat6sban,

1,4, A k6relmezo idegenrend6szeti st6tusza (nem magyar 6llampol ghrshg eseten):
1 ,4,1. n szabad mozg6s 6s tart6zkod6s jog6val rendelkezo , vagy
1,4.2. z EU kek k|rtydval rendelkezo , vagy
1 .4.3 . a bev6ndoroltiletelepedett, v agy
1 .4.4. z menekiilt/oltalmazottlhontal an,

1.5. A k6relmezovel azonos lakcimen llohhzastftrsdralllettdrs6ra vonatkozo adatok:
1.5. 1. Neve: ............,...
1 .5.2. Sziilet6si neve:
1.5.3. Anyja neve:
1,5,4, Sztilet6si helye, ideje (6v, ho, nap):
1,5.5. Tdrsadalombiztosit6si Azonosit6 Jele:

1.6. A k6relmezo h|zastdrsal6lettdrsa
1,6, 1 . r rdszesi.il fogyatekoss6gi t6mogat6sban,
1,,6,2. t nem r6szestil fogyat6koss6gi t6mogatasban,

1.7 . A k6relmezovel azonos lakcimen elo eltarlott gyermekek sz6ma osszesen:
fo.



1.8. A kdrelmez6vel azonos lakcimen 61o gyermekekre vonatkoz6 adatok:

* Ebben az oszlopban kell feltiintetni:
a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondoz6st segit6 el16t6st, gyermeknevel6si t6mogat6st,

gyermekgondoz6si dijat, csecsem6gondoz6si dijat, terhessegi-gyermekrigyi seg611't vagy csecsem6gondoz6si
dijat foly6sitanak,
b) ha a 20 evesn6l fiatalabb gyermek nem j6r oktat6si inlezmlnybe, de on6ll6 keresettel m6g nem rendelkezik,

vagy
c) eletkorl6l fiiggetleniil a tar16s betegs6g vagy fogyatlkoss6g fenn6ll6s6t,ha ez az 6llapot a gyermek 25.

elet6v6nek betolt6sdt mesel6z6en is fenn6llt.

2. Jiivedelemi adatok

A kerelmezo, valarnint hdzasttrsa (6lett6rsa) es a veliik egy hdztart6sban elo gyermekeik
havi iovedelme. forintban:
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szerv 6ltal folv6sitott e116t6sok



3. Jo gosults 6 gi felt6telekre von a tkozS adatok

3.1. K6rjiik, hogy
3.1.1. r: itt jelolje be, ha 6n k6ri az aktiv koruak

elltfi6s6r a val6 j ogosults69 meg6llapitds6t,
CS

3, 1,2. itt j elolj e az egeszsegkdro so d6s j o gcimet
a) z rendelkezik a Nemzeti Rehabilit6cios es Szoci6lis Hivatal vagy a rehabilit6ci6s

hat6s6g 6rv6nyes 6s hat6lyos szakv6lem6ny6vel vagy szakhat6s6gi
61l6sfog1al6saval az egeszsegi 6llapotr6l, eg6szs6gk6rosodisr6l vagy a
me gv 6lto zott munk akep es s 6 gro l,

b) I vakok szem6lyi jrirad6kriban r6szesi.il,
c) n fogyat6kossfgi tdmogatfsban reszesiil

3.2. Kdrjrik, hogy
3.2.7. xt itt jelolje be, ha On ana tekintettel ken az aktiv koruak ellfittr;dra va16 jogosults6g

meg6llapit6s6t, hogy koznevelesi intezmenyben tanulmdnyokat folytat6, onnel egy
ht"ztattsban elo nem tudja
biztositani:

a) I itt jelolje, ha akoznevelesi intezmeny tgazol6;sht a kerelemhez csatolta.

3.3. I(erjiik,hogy
3.3.1. r itt jelolje be, ha 6n 6ll6stalank6nt k6ri az aktiv koruak elliltdshra val6 jogosults6g

megiilapititsdt, 6s

3.3.2. ittjelolje az elltttds ig6nyl6s6nek jogcim6t
a/ I munkan6lkiili j6radek, all6skeres6si j6rad6k, 6ll6skeres6si segdly, v611a1koz6i

jhraddk foly6sitfsi iddtartamfnak lejfrta,, vagy az i,/.lami foglalkoztatrisi
szerwel val6 egyiittmiikiid6s a k6relem benyrijt6sa el6tt,

b) z a korfbban foly6sitott a szocialis igazgatdsr6l 6s szocidlis e116t6sokr6l sz61o
1993. evi III. torveny (a tov6bbiakban: Szt.) 33.$ (1) bekezd6s g) pontj6ban
meghathrozott ellatdsok megsziintet6se es az filami foglalkoztat6si szervvel
val6 egyi.ittmrikod6s a kerelem benyrijt6sa elott,

c) I rehabilitfci6s hat6sriggal va16 egyiittmukod6s a kerelem benyfjt6sa elott
d) z a korribban foly6sitott az Szt.33.$ (1) bekezdds g) pontj6ban meghat6rozott

ell6t6sok megszi.intet6se es a rehabilit6ci6s hat6s6ggal valo egyiittmukcid6s a

k6relem benvfit6sa elott.

3.4. K6rjuk, hogy
n itt jelolje be, ha 6n az ehnult hdrom 6vben aktiv koruak e116t6s6ban r6szestilt.

3.5. A k€relen-r benyfjt6sakor m6s rendszeres penzell6rths meg6llapit6sira irtnyul6 e1j6r6s
folyamatban van / nincs folyamatban, (Megfelelci rdsz aldhuzand6!)

4. Nyilatkozatok

4.1. Tudom6sul veszem, hogy
4,L1. a szoci6lis hat6skort gyakorl6 szery - az |llami ad6hat6s6g utj6n - ellenorizheti a

k6relemben kozolt jovedelmi adatok val6dis6g6t,
4,1,2, koteles vagyok a feltuntetett adatokban bekovetkezett v|ltozitst 15 napon belr.il,

valamint a m6s rendszeres p6nzellft6s meg6llapit6s6ra ir6nyul6 elj6r6s indit6s6t 8 napon beliil
bejelenteni az eljdro hat6s6gnak.



4.2.Hozzhj6rulok
4.2.1. a kerelemben szereplo adatoknak a szoci6lis igazgattsi elj6r6s, valamint a jogosults6g

fenn6ll6s6nak ellenorz6se erdek6ben indul6 elj6r6s sor6n tort6no felhaszn6l6s6hoz.
4,2.2. ahhoz,hogy a jogosults69fenn|ll|sdnak ellen6rzesehezaszociAlis hat6skort gyakorl6

s z erv m egk ere s e s s el fordulj on az adohat 6 shgho z.

4.3. (A kdrelmezd rdszdrcil;)
Feleloss6gem tudatdban kij elentem, hogy
4.3.1.* eletvitelszertien a megadott lak6helyemenllart6zkod6si helyemen 6lek (a megfelelo

resz alfthuzand6),
4,3,2, telepi.il6sszintti lakohellyel rendelkezem fakkor kell allhinnia, ha az On

lak6helyek6nt a polgdrok szem6lyi adatainak 6s lakcim6nek nyilv6ntart6sdban csak a
bejelentett telepiiles neve (a fovdrosban a kerulet megjelol6se) szerepell,

4.3.3. a csal6domban 61o, a jelen kerelemben kozeli hozzdtarloz6k6nt feltiintetett szemdlyek
az enyemmel megegyezo lakcimen elnek,

4,3 .4. keresotev6kenys6get nem folyatok,
4.3.5, gyermekgondoz6st segito ell6t6sban, gyermeknevel6si t6rnogat6sban vagy

megv6ltozott rnunkak6pessegu szemdlyek ell6t6s6ban nem r6szesiilok,
4.3.6. kozneveldsi, illetve felsooktat6si int6zmenyben nappali oktat6s munkarendje szerint

tanulm6nyokat nem folytatok,
4,3 .1 . v6llalom az elhelyezked6sem erdek6ben sziikseges, az iilami foglalkoztat6si szervn6l

tort6no nyilvantartdsba vetelt es az iilami foglalkoztat6si szerwel valo egyrittmukcidest,
4,3,8. rigyf6lkapu rcgisztrhcioval rendelkezerni I igen tr nem
4.3.9. hozzhj|rulok aliltoz, hogy a hat6sag az eljtrds sor6n elektronikus fton tartson velem

kapcsolatot: I igen ! nem (Csak abban az esetben tdltendci, ha a 4,3,8, pontra igen-
nel viilaszoltl)

4.3.10, a k6relemben kozolt adatok a val6sdgnak megfelelnek.

4,4, (A kdr e lme z 5 hdz as t dr s dnak/d lett dr s dnak r d s z er ci l ; )
Feleloss6gem tudat6ban kijelentern, hogy a k6relemben kozolt adatok a val6s6gnak

megfelelnek.

Kelt:

k6relmezo al|irhsa nagykoru hozz|tartoz6k al 6irdsa

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidej[ileg bejelentett lak6- ds
tartdzkoddsi hellyel is rendelkezik,



5. Tfj6koztatS n k6relem kittilt6s6hez

Kdriilk, hogy szfveskedjen a megfelelci vdlaszt X-szel lelolni, es a hiiinyz| adatokat kitalteni.

5.1. A szemdlyi adatok kitr)ltesdhez:
5'1'1, ,,Egyedlil6ll6" az a szemelv, aki hajadon, notlen, ozvegy, elv6lt vagy hlzastdrsht6l lailon d1,

kivdve, ha elettdrsa van. A hdzast6rsak akkor tekinthet6k lailcindl6nek, ha a lakcimr.ik kilcinbozo.
5.1.2. ,,Kozcjs h6ztarldsban 6io eltarlott gyermeknek" szamit az a vdr szerinti gyermek, orcjkbe

fogadott gyennek, mostohagyermek vagy nevelt gyermek - a Polg6ri Torvdnykonyvrol sz6l6 2013, 6vi
V. torv6ny szerinti gyermekvedelmi neveloszrilo 6ltal e jogviszonya keretdben nevelt gyermek
kivetel6vel -, aki

5.1.2.1. hfsz6vesn6l fiatalabb 6s on6ll6 keresettel nem rendelkezik,
5,1.2.2. huszonh6rom 6vesn61 hatalabb, on6llo keresettel nem rendelkezik 6s nappali oktat6s

munkarendj e szerint tanulm6nyokat folytat,
5.1.2.3. huszoncjt 6vesn61 fiatalabb, cjn6ll6 keresettel nem rendelkezik 6s felsooktat6si tntdzmlny

napp ali tagozal|n tanuim6nyokat folytat,
5.L2,4. tart6san beteg, autista, illetve testi, 6rz6kszervi, 6fielmivagy beszddfogyat6kos, korhatarra

val6 tekintet n6llcril, amennyiben ez az |llapot a gyermek 25, 6letev6nek betolt6s6t megelozoen is
fenn611t.

5.1.3. A tart6san beteg, az a:utista, illetve a testi, drz6kszervi, drtelmi vagy besz6dfogyat6kos v6r
szerinti, orokbe fogadott, illetve nevelt gyermek egdszs6gi |llapotdra vonatkoz6 igazolAsokat - a
magasabb osszegti csai6di p6t16kra, illetve a fogyatekoss6gi t6mogat6sra vonatkoz6 irat kiv6tel6vel - a
kerelemhez csatolni kell.

5.2. A.j dvedelmi adatok kitol tesdhez ;

,,Jovedelem": a szemelyi jovedelemad6rol sz6l6 1995, 6vi CXV[. tcirv6ny (a tov6bbiakban:
Szjatv.) szerint meghat|rozott, belfcjldrol vagy krilfoldrol sz6rcnaz6 - megszerzett - vagyoni 6rtdk
(bevetel), idedr-tve az Szlatv. 1. szAmir melleklete szerinti ad6mentes bevdtelt, tov6bb6 az abevdtel,
amely ut|n az egyszertisitett v6llalkoz6i ad6r61 sz6l6 torvdny, a kisad6zo vilIIalkoz6sok t6teles
ad6j6r61 6s a kisv6llalati ad6r6l sz6l6 torv6ny vagy az egyszeriisitett kcjztehervisel6si hozzhjtrulilsrol
sz6l6 torv6ny szerint ad6t, illetve hozzhj6ru16st kell frzetri.

5.2.2. A jovedelmi adatok alatt havi nett6 jovedelmet kell 6rteni. A nett6 jovedelem l<tsz6mit6sdn6l a
bev6telt az elismeft koltsdgekkel 6s a befizet6si kotelezetts6ggel csokkentett cisszegben kell felttintetni.

5.2.2.1, Elismert koltsdgnek minosiil a szem6lyi jovedelemad6r6l sz6l6 tcirv6nyben elismert kciltsdg,
valamint a ftzelett tart6sdij.

5.2,2.2. Befizet6si kcjtelezetts6gnek minosril a szemelyi jovedelemado, az egyszenisitett v6llalkoz6si
ad6, a magdnszem6114 terhelo egyszerirsitett koztehervisel6si hozzdjfuulls, eg6szs6gbiztositasi
hozz615rul6s 6s j6rul6k, egeszs6giigyi szolg|ltatitsi j6rulek, nlugdijj6rulek, nyugdijbiztosit6si j6ruiek,
ma g6n-nyug dijp 6nzt6ri ta gdij 6s munkav6ilal 6 i j 6rul dk.

5.2.3. Nem minosril jovedelemnek, igy nem kell felttntetni a jovedelmek kozott a rendkivtili
teleprilesi t6mogat6st, a lak6sfenntarl6si t6mogat6st, az ad6ss6gcsokkent6si t6mogat6st, valamint a
lakhat6shoz kapcsol6d6 rendszeres kiad6sok visel6s6hez, a gyogyszerkiad6sok visel6s6hez 6s a
lakhat6si kiad6sokhoz kapcsol6d6 h6tral6kot felhalmoz6 szemelyek rdszdre ny0jtott telepril6si
t6mogat6st, a rendszeres gyerrnekv6delmi kedvezm6ny keret6ben nyujtott t6mogat6st es az a melletti
p6tl6kot, a neveloszrilok szdmdra fizeIetI nevel6si dijat 6s lailon el16tmdnfi, az anyas6gi tdmogatdst, a
tizenharmadik havi nyugdijat, a szdpkoruak jubileumi luttaths6L, a srilyos mozg6skorlilrozort
szem6lyek kozleked6si kedvezmdnyeit, a vakok szem6lyi j6raddk6t 6s a fogyatekoss6gi t6mogat6st, a
fogad6 szervezet 6ltal az onk6ntesnek kLilcjn torveny alapj6n biztositott juttat6st, az alkalmi
munkav6llal6i konywel tort6n6 munkav6gz6s, az egyszertisitett foglalkoztat6s, valamint az
ad6rendszeren kivrili keresettel j6ro h6ztart6si munka havi el1en6rt6kdt, a hhzi segits6gnyujt6s
keret6ben t6rsadalmr gondoz6s6rl kapott tiszteletdijat, az erergTafelhaszn6l6shoz nyrijtott t6mogat6st,
Nem min6sril tov6bb6 jovedelemnek a szoci6lis szovetkezet (rde nem 6rtve az iskolaszovetkezetet)
Iaga 6ltal a szcivetkezelben vegzelt tev6kenys6g ellen6rl6kek6nt megszerzett, a szemdlyi
jdvedelemad6r6l sz6l6 tcirv6ny alapj6n ad6mentes bev6tel, az dletvitelszertren lakott ingatlan elad6sa,
valamint az 6letvitelszer(ren lakott ingatlanon fem6ll6 vagyoni 6rtdkfi jog 6tnthdz6sa esetdn az eladott
ingatlan, illetve ifirvh|zott vagyoni 6rtdkr:i jog ellen6rtdk6nek azon rdsze, amelybol az eladdsl vagy



6truh6zhst koveto egy 6ven beliil az elad6 vagy ltruhdzo saj6t, vagy kozeTi hozziltartoz6ja
6letvitelszerir, t6nyleges lakhat6s6nak c6lj6t szolg6l6 ingatlan vagy vagyoni 6fi6kli jog v6sdrl6s6ra
keriil sor, valamint az elengedetl lartozils, illetve a megsztint kotelezetts6 g, ha a tarlozSs elengedes6re
vagy a kotelezettsdg megsztin6s6re a term6szetes szemdlyek ad6ss6grendezdsi eIj6rds6ban, tov6bb6
koziizemi szolgAltat6s szolgfitat6ja. illetve pdnzrigyi intlzmdny 6ltal, az ados meg6lhet6s6t
veszelyezteto szocidlis helyzete miatt keri.ilt sor.

5.2,4. Ajovedelemrol a kdrelemhez mell6kelni kell a jovedelem tipusdnak megfelel6 iratot vagy
annak m6solat6t.

5 . 2 . 5 . A j civedel emsz6mit 6s r6s zl etsz ab 61y ait az S zt, tartalmazza.
5 .3 . A j o go s u I t s dg i fe I t d t e I ekr e v onatko z 6 adat o k ki to I t e s' d he z
5.3.1, Eg6szs6gk6rosodott az a szem6ly, aki
a) munkak6pessdg6t legal6bb 6lo/o-ban elvesztette, vagy egdszs6gk6rosod6s6nak m6rt6ke legal6bb

500%-os, vagy eg6szsdgi 6llapota nem haladja meg az 50%-os mdrtdket, vagy
b) vakok szem6lyi j6raddk6ban r6szesiil, vagy
c) fo gy aIlkos s 6gi t6mogat6sban rdszesril.
5.3.3. All6stalan az a szem6ly:
a) akinek a munkan6lkiili j6rad6k, 61l6skeres6si j6rad6k, 6ll6skeresdsi seg61y, v6llalkoz6i j6rad6k (a

tov6bbiakban egyiitt: 6ll6skeres6si e116t6s) foly6sit6si id6tarlama 1ej6rl, 6s 6ll6skeres6st dsztonzo
juttatdsban, k6pz6si t6mogat6skdnt keresetp6tl6 juttat6sban, illetve felztrkoz6st elosegit6 meg6lhetesi
t6mogat6sban nem r6szesr.i1, vagy

b) akinek 6ll6skeres6si ell6t6s6t keresotev6kenys6g folyat6sa miatt a foly6sit6si id6tartam lejilrtdr
megelozoen sztintett6k meg, 6s a keresotev6kenysdget kcivet6en az llllskeresdsi t6mogat6sra nem
szerzett j ogosults6got, vagy

c) aki az aktiv koruak ell6t6s6ra va16 jogosults6g ir6nti k6relem benyrijt6s6t megel6zo kdt 6vben az
6llami foglalkoztat6si szerwel, ilietve a rehabilit6ci6s hat6sdggal legal6bb egy 6v idotartamban
egyrittmiikodott, vagy

d) akinek az 6pol6st dij, a gyermekgondozdst segit6 el16t6s, a gyermeknevel6si t6mogat6s,
rokkants6gi ell6tds, rehabilit6cios ell6t6s, a rehabilit6ci6s j6rad6k, az ideiglenes ozvegyi nyugdij,
tov6bbd az 6waelI6rds megszr.in6se miatt az ozvegyr nyugdij foly6sit6s6t megszr.intettdk, 6s kcjzvetlenul
a k6relem benyrijt6s6t megelozoen az 6,llami foglalkoztat6si szervk6nr eljlroj6r6si hivatallal, illetve a
rehabilit6ci6s hat6s6ggal legal6bb h6rom h6napi g egyrittmrikodott, vagy

e) akinek az aktiv koruak ell6t6s6ra va16 jogosults6g ir6nti k6relem benyrijt6s6t megeloz6en fenn6il6
aktiv koruak ell6t6s6ra val6 jogosults6ga nem az egyiittmrikod6si kcjtelezetts6g megszeglse miatt sztint
meg, felt6ve, hogy az aktiv koruak e1l6t6sa meg6llapit6s6t a k6relmezo a kor6bbi jogosults6g
me gszrint etds eto I sz6mitott harminchat h6nap on b eliil kerte,

5.3.5. Amemyiben az igenylo 14. 6let6v6t be nem tdltott, iskol6ban tanul6 gyermek6nek a
napkozbeni ell6t6sa nem biztosilott, az int6zmdny erre vonatkozo tgazol6s6t is csatolni kell,

5,3.6. A kdrelmet a k6relmez6n trilmen6en a hdzast6rs6nak (6lett6rs6nak) 6s a nagykoru
gyermekeknek is a16 kell imiuk, Ha az ell6t6st k6r6 vagy annak kozeli hozzlrartoz6la
cselekvokdpess6gdben teljesen korl6tozott, helyette a torvdnyes kepviseldjejogosult az al6ir6sra,



Wngyanmyil.at'akazmt

I. A kdLelrnezo szetnelyes adatai
Neve:
Sziiletdsi neve:
Anyja neve:
Sziiletdsi hely, dv, h6, nap:
Lak6hely:
Tart6z\<oddsi hely:
T6r'sadalombiztosit6si Azonosit6 Jele :

II. A kdrelmezl es a vele egyiitt dlo kozeri hozziltartozojanakvagyona

A. Ingatlanok
1' Lakdstulajdon ds lak6telek-tulajdon (vagy 6iland6, illetve tarr6s haszn6lat):
- cfine: .. vdros/kozsdg ............ utlutca .......'... ns2.,
- alapteliilete: ........... m2,
- tulajdoni hdnyad: ...........................,
- a szerz6,s ideje: ................ 6v.
Becsi.ilt forgalmi drtdk:* .......................................... Ft
Az ingztlan-nyilvdntartdsba az ingatlanra vonatkoz6an bejegyzeft terhek, korl6tolt doiogi jogok,

vagyoni drtdlai jogok vagy fe ljegyzett tdnyek:
(pl. haszondlvezet,jelz6logjog, elidegenitdsi ds terheldsi tilalom, haszn6lati jogok,

szolgalorn).

2. Udiil6tulajdon ds iidiil6telek-tulajdon (vagy 6lland6, illetve tart6s haszn6lat):
- cime: ,. v6ros/ko2sdg............ ft/utca............. hrr..
- alapterrilete: ........... m2,
- tulajdoni h6nyad:
- aszerzes ideje: ...........,.... dv.
Becstilt forgalmi ditdk:* ....................... Ft
Az ingatlan-nyilvzintartdsba az ingatlanra vonatkoz6an bejegyzett terhek, hori6tolt dologi jogok,

vagyoni drtdkri jogok vagy feljegyzett tdnyek:
(pl. haszondlvezet,jelz6logjog, elidegenit6si ds telheldsitilalom, haszn6lati jogok,

szolgalom).

3. Egydb, nem lak6s c61i5ra szolg6l6 dptilet- vagy dpiiletrdsz-tulajdon (vagy 6lland o haszn6lat):- megnevezdse ""."'. -.."... (pl. zdrtl<erti dpitmdny, rnrihely, iizlet, m[iterem, rendel6,
gardzs),

- cime: ..... viiros/kozsdg.......... irtiutca....,........ hsz.,
- alapteriilete: ........... m2,
- tulaj doni hilny ad ...........................,
- aszerzds ideje: ................ dv.
Becstiltforgalmi drtdk:+ ....................... Ft
Az ingatlan-nyilv6ntarlS.sba az ingatlanra vonatkoz6an bejegyzett terhek, kor:ldtolt dologi jogok,

vagyoni drtdkri jogok vagy feljegyzett tdnyek:

,r;i;;i;;j. 
(nt hq"-n"a1t'roryot jelzrilogjog, elidegenitdsi ds terheldsi tilalom, hasznflatijogolc,

4. Term6 fo ldtulaj don (v agy rilland6 haszniilat) :

- ttteorrerrezdce. 1
_"-D"'



- clme: ..... v6ros/kozsdg........ frt/lLtca hsz., (pontos cfmlridnyiiban: ... helyrajzi sz6m),
- alapteliilete: ........... m2,
- tulajdoni h6nyad.
- a szerzds ideje: ..,,............ dv.
Becstilt forgalmi dfidk:1' ....................... Ft
Az ingatlan-nyiiv6ntarl6sba az ingatlanra vonatkoz6an bejegyzett terhek, korldtolt dologi jogok,

vagyo ni drtdkri j o gok vagy felj e gyzett tdnyek :

(pl, haszondlvezet,jelzrllogjog, elidegenftdsi ds terheldsitilalom, hasznillatijogok,
szolgalom).

B. Egydb vagyontargyak

Gdpjrirmri adatai:
a) szemllygdpkocsi: ............,..:.......... tipus rendszilrn
a szerzd,s ideje, valarnint a gyhrtS.s dve: ........
Becsi.ilt forgahni dftdlc:f i' ....................... Ft
Gdpj6rmrire bejegyzett terhek, gdpj6rmrlivet terhel6 vagyoni drtdrai jogok:

..... (pl. elidegenitdsi ds terheldsi tilalom, bejegyzetr
r-izemben tart6i jog). A gdpj6rmtivet rnozg6skorldtozotts6gra tekintettel tartjrik fenn:

lgen nem
(a me gfelelci aldh{tz ando ) .

b) tehergepjdrmri, aut6busz, rnotorkerekpdr, vizi- vagy egydb j6rmLi:

;;;;;;;;;;;j;;";i;;i;;;;il.;;;, : : l*ll llliilli
Becsiilt forgalmi 6ftdk:1'1' ....................... Ft
Gdpjrirrnrire bejegyzett terhek, gdpjdrmrivet terhel6 vagyoni drtdkri jogok:

iir"-u"ri""oiL'"gj. 
' """"' (pl' elidegenitdsi ds terheldsi tilalom, bejegyzen

III. Nyilatkozrtol<
1. FelelSssdgem tudat6ban kijelentem [a megfelelo al6hrizand6, ds a b) pont szerinti esetben

lcitoltend6], liogy
a) frzetdsi szfimIlvaI nem rendelkezemvagy
b) az alSl:bi fizetdsi szamllval rendelkezem (va.lamennyi megjelorend6):
- Pdnzforgalmi szolgriltat6 neve:
fizet€,si szdmla szdma:
fizet6si szdmlitn kezelt dsszeg
- Pdnzforgalmi szolgdltat6 neve:
fi zetdsi szitmla szdma'.
fi zetdsi szdmliln kezelt osszeg
- P enzfor galmi szolg6ltat6 neve:
fizetdsi szdmla szdma'. ....:..............
fi zetds i szdml|n kezelt o s szeg
- Pdnzforgalmi szolg6ltat6 neve:
fizetdsi szdmla szdma:
fizetdsi szdmlitn kezelt osszeg
2. Felelossdgem tudatdban kijelentern [a rnegfelel6 alilhuzando. ds a b) pont szer.inti esetben

kitoltend6], hogy a velem egyiittdlo kozeli hozzifiartozom
c) fizetesi szdml|val nem rendelkezikvagy
b) az alitbt.i fizetdsi sz4mlaval rendelkezik (vaiamennyi megjelcilend6):



- Fdnzforgalmi szolgriltat6 nev"e :

fizetdsi szdmla szilma:
fizetdsi szdml6n kezelt 6sszeg
- Fdnzforgalmi szolg:i1tat6 neve:
fizetdsi szitmla szdma:
fizetdsi szftmlin kezelt osszeg
- Fdnzforgalmi szolgziltat6 neve:
fizetdsi szitmla szdma:
fizetdsi sz6mI6n l<ezelt o s szeg
- Pdnzforgalmi szolg6ltat6 neve:
fizet5,si szdml a szdrna:
fizetdsi szdmlan kezelt osszeg
3' gy az ell6tdsra val6 jogosults6g feltdteleinek megfilapttilsa drdekdben ahat6s olt pdnzforgalmi szolg6itat6 feie megkeresdssel d"lhet a fizetdsi szamlhn

kezel
4. Ifijelentem, hogy a fenti adatok a val6sdgnal< megfeleln ek. Hozzdjdrulok a nyilatkozatban szerepl6

adatoknak a szoci6lis igazgatdsi elj6rd.sban tortdn6 felhaszn6l6s Shoz.kizeIdsdhez.

Kelt: .......... dv ..,..,........ h6 ............ nao

al6ir6s

fuIegjegyztis:
A vagyoni helyzetvizsgilatakol'nerl keli figyelembe venni az dletvitels zerb,en lakott ingatla' eladdsa,

valamint az dletvitelszer.(ien lakott ingatlanon fenn5ll6 vagyoni drtdkii jog itruh6z6sa esetdn az elad,ott
ingatlan, illetve lttuhdzott vagyoni drtdkti jog ellendrtdkel<ent aftzet6sl izimldrabefvetettosszeget.

Ha a kdrelmez6 vagy vele egyiittdl6 kdzeli hozzatartoz6ja b6rmely vagyont6rgyb6l egyndi tobbel
rendelkezik, a vagyonnyilatkozar megfelel6 pontj6t avagyontdr:gyak sz1niial egy.ezoenkell kitcjlteni.
Ha a vagyonnyilatkozatban felttintetett vagyon nem Magyarorsz6g teliletdn tui,' u forgalmi drtdicet a
vagyon helye szefinti 6llam hivatalos pdnznemdben is fel kell tiintetni.

* Becstilt forgahni dftdkkdnt az ingatlannak a teleptildsen szok6sos forgalmi drtdkdt kell felttintetni.
++ Fecsiilt forgalmi drtdkkdnt a gdpjrlrmri lcora ds 6llapota szerinti drtdket kell feltrintetni.



NynlmtH<az,at

Aluiirott. mint kdlelmezo

mint a kdrelmezo hhzastdr sal elettdr sa

buntetdjogi felelossdgem tudatAban kijelentem, hogy az elm:iult 1 dvben ingatlant

drtdkesitettem/ lazingatlanellendrtdke: I az tngatlan ellendrtdkdt mire
forditotta?

nem drtdkesitettem

Martonv6s6 r,201t\..

kdrelmezo lcdrelmez6 hisastas sal elett6rsa
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