
szocititis rdszoruttsdg megdttapitlis! ff:::t:Yrriigyi szotgdrtatttsra vatd jogosuttsds
igdny bevdtete cdtjdbdl

1. Szem6lyes adatok

1.1. A k6relmezore vonatkoz6 adatok:

1, 1.2. Szrilet6si neve:
1.1.3. Anyja neve:
L1.4, Sztiletesi helye, idele: .

1,1.5. l Lak6helye:
1.1,6, I Tartozkodhsi helye:

/Antennyiben takdhetye ds tartLzkocrdsi herye rs van, x-rrnt ir)a'tl, ,;;; ;;;;i "i*r, itdletvitelszer{ien./
1. 1.7. T6rsadalornbiztosit6si Azonosit6 Jele:
1, i.8. Allampolg6rs6ga:
|.1 .9, Telefonsz6m, e-mail-cim (nem kotelezo

megadni):

1.2. A kdrelmezo idegenrendlszetist6tusza (nem magyar 6llampol gdrs1,geseten):
r,2.7. z szabad mozgfs es tart6zkod6s jog6var rendei-kezo , vagy
1,2.2. a EU kdk ktrtyhval rendelkezo , vagy
| .2.3 . a bev6ndorolt/letelepede tt, v agy
1 .2 . 4 . t menekiiltio ltalmazottlhontal an.

1.3, A k6relmezo csal6di korulm6nye:
1.3,1,I egyedul6lo,
L3.2. a nem egyedril6l6.

1.4. A k6relmezovel egytitt 6lo kozeli hozztftarloz6kra vonatk oz6 adatok:
I'4'1' AkerelmezSvel azonos lakcimen 6lo egyritt 6lo kozeli hozzffiartozoksz6ma:...,..,.. fo.

x Ebben az oszTopban kell felttintetnr, ha
a) a 20 evesn6l fiatalabb gyermek nem j6r oktat6si intezmlnybe, de on6ll6 keresettel m6g

nem rendelkezik.
b) eletkoft6l ftggetleniil a gyermek tar16s betegs6genek vagy fogyat6koss6g6nak

fenn6ll6s6t,ha ez az tilapot a gyermek 25. eletevdnek betolt6s6t megeloroei is fenn6llt.

2. Jiivedelmi adatok

Kozeli
hozzhtartoz6

neve
szrilet6si neve

Csal6di kapcsolat
megnevezdse

Szillet6si helye, ideje Megjegyz6s*

n B C D



A jcivedelem tipusa Kdrelmezo Hfnas-,
elett6rs havi
jovedelme

Gt)

Gyermekek

21 Nruq vagy nyugdijszeri ell6t6J
2.2. Keresotev6kenysdgbol

sztrmaz6 jovedelem
aaLJ Egydb jcivedelem

24 Osszes jovedelem

3. Nyilatkozatok

3 'l ' Az eg szolg|ltatttsra val6 szoci6lis r6szorults6 g igazol(rsir6l sz6l6 hat6s6gibizonyitvttny vonatkoz6 nyilatkozat (k6rjtik X-szel jelolje be a megfelelo v6lasztt):
3. 1 .1 . hat6s6gi bizonyitiilny k6zbesit6s6t postai fton:

...;.,;,^.,........:.., ........,.. .......,....,...-... cimre k6rem.J.L'2. tr A hat6s6gibizonyitv|nli
fov6rosi 6s megyei korm6nyhivatal j6r6si hivatallnillszemdlyesen veszem 6t,

3.2. Elektronikus tigyintezesre vonatkoz o nyilatkozat:
3.2.1. ngyf€lkapu regisztrlci6val rendelk ezem: I igen D nem
3'2'2'hozz6j6ru1ok atthoz, hogy a hat6s6g az eljdrdJsor6n elektronikus uton tartson velemkapcsolatot: I igen n nem (Csak abban iz esetben t\ltendci, ha a 3.2.1, pontra igen-

nel vdlaszoltl)

;T;il:f,#lJ"f:#en 6rek (a megrelelo

3'3'3. telepiildsszintu lak6hellyel rendelkezem fakkor kell al1h|lznia, ha az 6nlak6helyek6nt a polg6rok szem6lyi adatainak es lakcimenek 
"vil"i"t^iasaban csak abejelentett telepiiles neve (a fov6ros6an a keri.ilet megjelol6se; szerepell,

3,3.4. akozolt adatok avalo
3.4. Tudom6sul veszem, a szoci6lis

igazgatlsrol es szocidlis ell6t6
szoci6lis hat6skort gyakorlo szerv - az tilami u 

use alapjdn a

Kelt:

k6relmezo aliirhsa k 6r el m ez o h6z astitr s 6n ak I Elett fr s 6nak
a\6irAsa



* Ezt a nyilatkozatot csak abbqn az esetben kell megtenni, ha egyidej[ileg bejelentett lakcj- ds
tartrizkodasi hellyel is rendelkezik,

4. T 6jfikoztat6 a k6relem kitiilt6s6hez

1 ovedelmenek vizssd lata.

s h6ztart6sban lakik,
es gondoskod6st nyujt6 bentlak6sos szoci6lis,
bejelentett lak6hellyel vagy hrt6zkod6si hellyel

4 .4 .1 . a h6zast6rs, az elett6rs;
4'4'2' a 1B' 6let6vet be nem tdltott gyermek vonatkozds6ban a v6r szerinti 6s az orokbe fbgad6 szrilo,illetve a szril6 hinastdrsa vagy eletrfirsa, valamint a testvdr, amennyiben megfelel a gyermekk6nt acsal6dba Iartozds al6bbi felt6teleinek;
4.4.3. az a v6r szerinti, orokbe fogadott, illetve nevelt gyermek, aki
4.4.3'1. hirsz6vesndl fiatalabb, 6s on6llo keresettel nem rendelkezik,
4'4'3'2' huszonharom 6vesnel fratalabb, on611o keresettel nem rendelkezik, 6s nappali oktat6s

munkarendj e szerint tanulm6nyokat foly,tat,
4'4'3'3' huszoncit 6vesn6l fiatalabb, on6ll6 keresettel nem rendelkezik, 6s felsooktat6si intezmenynappali tagozal|n tanulmdnyokat folyat,
4'4'3'4' korhat6rra val6 tekintet ndllail a tart6san beteg, az aurista,illetve a testi, lrz1kszervi,6rtelmi

vagy beszedfogyat6kos v6r szerinti, cjrcjkbe fogadott, illeive nevelt gyermek, ameruryiben ez az 1llapor
a gyermek 25. eletdv6nek betcjltes6t megelozoen is fenn6llt.

tanuloi, hallgat6i jogviszonyra 6s az eg6szs6gi
16i, hallgat6i jogviszony fenn6ll6s6t a klrelmeio

i kdrelemmel a kdzoktat6si feladatkcirdben e1j6r6

zolo 1995. 6vi CXV[. tcirvdny (a tov6bbiakban:Szjatv') szerint meghatdrozott, belfcjldrol vagy kLilfoldrol szhnnaz6 - megszerzett - vagyoni ertek(bevdtel), ide6rtve az Szjatv. 1. sz6mri melleklete szerinti ad6mentes bev6telt, tov6bb6 az abevetel,
amely utdn az egyszerlisitett v6llalkoz6i ad6r61 szol6 torvdny, a kisad6z6 v6llalkoz6sok teteles
ad6j6161 6s a kisv6llalati ad6r61 sz6l6 tcjrveny vagy az egyszerlsitett koztehervisel6sr hozz6j6rul6srol
sz6l6 torv6ny szerint ad6t, illetve hozzdjilruIilst keii fizetn\,

4'5'1' A jovedelmi adatok alatt havi netto jcivedelmet kell 6rteni, A nett6 jovedelem kisz6mit6s6n6l abev6telt az elismerl kdltsdgekkel 6s a befizetesi kotelezetts6ggel cscjkkenteti cisszegben kell feltrintetni.
4'5 '2 ' Elismert koltsdgnek minosril az Szjatv.-ben elismeiloltsdg, valamint a f,lzetetLtarl6sdij.
4'5'3' Befizet6si kotelezetts6gnek min6sril a szern6lyi jovedelema d6, az egyszertisitett v6llalkoz6si

oztehervis el 6si hozz6j6rul6s, eglszse gbizto sit6si
j 6rulek, nyugdijj 6ru16k, nyugdijbiztosit6si j 6ruldk,
t6k

Itrintetni a jovedelmek kozott
4'5'5'r' a rendkivtili teleprildsi t6mogat6st, a lak6sfenntart6si t6mogat6st, az ad6ss6gcscjkkent6si

tdmogat6st, valamint a lakhat6shoz kapcsol6d6 rendszeres kiad6sok visJds6her, a gy6gyszerkiad6sok
visel6s6hez 6s a lakhat6si kiad6sokhoz kapcsol6d6 h6tral6kot felhalmoz 6 szemllyZk r6sz6re nyrijtott
teleprildsi t6mogat6st, a rendszeres gyermekvddelmi kedvezmdny keret6ben nyfjtoit t6mogat6st es az amelletti p6tl6kot, a nevel6szrilok sz6m6ra fizetett neveldsi dijat 6s lailcjn 

"ll6t^6nyt, 
az anyasitgit6mogat6st, a tizenharmadik havi nyugdijat, a sz6pkoruak jubileumi juttat6s6t, a sirlyosmozg6skorl6tozott szemdlyek kozleked6si kedvezm6nyeit, u uukok ,r"-6lyi .16rad6k6t 6s a

fogyatdkossdgi tdmogat6st' a fogad6 szervezer 6ltal az onkdntesnek krilon torv6ny aiapjinbiztositottjuttat6st, konyvvel tcjrtdno gysz koztatfs,valamrnt i keresettel j6r6 hav a h6ztsegits6gn mi gondoz6serl k az nti6shoz
nyrijtott t6mogat6st;



4'5.5,2, a szoci6lis szcivetkezet (ide nem 6ftve az iskolaszcivetkezetet) taga 6ltal a szcivetkezetben
vdgzen tevdkenys6g a szemdlyi jcivedelemad6r6l sz6l6 tdrveny alapjhn
ad6mentes bevdtelt, gatlan etio6ra, valamint az 6letvitelszertien lakott
ingatlanon fenn6ll6 v, eset6n az eladottingatlan, illetve iltruh6zottvagyoni
6rt6kiijog ellendrtdk6nek azonr6szdt, amelyb6l az eladilstvagy dtruidz6sf kdvet6 egy 6ven belil az
elad6 vagy 6truh6z6 saj6t, vagy kcizeli hozzdrartozoja 6letviillszeni, t6nyleges laliat6s6nak c6lj6t
s-zolg6l6 ingatlan vagy vagyonl 6rt6kti jog v6s6rl6sara terut1t; sor, valamint iz elenged ett rartozhst,
illetve a megsztint kotelezettsdget, ha a tarrozds elengeddsdi 

" 
,ugy a kcjtelezettsdg megszrin6s6re a

term6szetes szemelyek ad6ss6grendez€si eljdrds6ban, tov6bb6 kozizemi szolg6ltit6s izolg1ltat6ia,
illetve pdnzrigyi tntdzmeny 6ltaI, az ad6s meg6lhet6s6t vesz6lyezteto szoci6lislelyzete miatt kenilt
sor.

4'5'6' Ajcivedelemr6l a jcivedelem tipus6nak megfelelo iratot vagy annak m6solat6t a kdrelemhez
mell6kelni sziiksdges.

4'5.7. Ajovedelemszhmitds rlszletszab|lyatt a szoci6lis igazgatdsrol6s szoci6lis ell6t6sokr6l sz6l6
1993, 6vi III, torvdny tartalmazza.
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Vagyonnyilutkozet

I. A kdrelmezo szemelyes adatai
r \vYv, ,.,,,,.rr

SzUletdsi neve: .,...,..,
Anyja neve: ,.,..,,,, .

SzUletdsi hely, dv, h6, nap:
Lak6hely:
Tart6zkodrisi hely:
t!Tiirsadal ombiztositiisi Azon osit6 Jele :

II. A kdrelm ez6 es a vele egyi.itt dlo l<ozeri hozziltartozojinakvagyona

A. Ingatlanoh
1' Lak6stulajdon ds lak6telek-tulajdon (vagy 6lland6, illetve tart6s haszn6lat):- cime: .. vlrostkoiieg ...,........, . ... .....;;A* u--.1.^.*..".'.'.. ny..,- alapteriilete: ........... m2.
- tulajdoni hdnyad:
- a szerzds ideje: .............,.. dv,
Becstjlt forgalmi drtdk:x .........,........,.... Ft
Az ingatlan-nyilvrintarthsba az ingatlanla vonatkoz6an bejegyzett terhek, l<orl6tolt dologijogok, vagyoni drtdkrijogok vagy feljegyzett tdnyek: - i

""""".:. (pl. haszondlvezet,jelzdlogjog, elidegenftdsi ds terheldsi tilalom,haszndlati j o gok, szol gal om ).

2' Udul6tulajdon ds udul6telek-tulajdon (vagy 6lland6, illetve tarl6s haszn6lat):- crme: ., vdros/kozsdg ..,,........ utlutca .............h"r.,- alapteriilete: ........... m2,
- tulajdoni h6nyad:
- a szerzds ideje: ...........,.... dv.
Becstilt forgalmi drtdk:* ,,,.,....,.......,..... Ft
Az ingatlan-nyilvdntartdsba az ingatlanravonatkoz6an bejegyzett terhek, korl6tolt dologij ogok, vagyoni drtdkri j ogol< vagy feljegyzetttdnyek:

"""""'.. (pl' haszondlvezet, jelz6log1og, elidegenitdsi ds terheldsi tilalom,haszn|l ati j o gok, szo I gal om ).

3' Egydb, nem lakds celjitaszolgillo dpiilet- vagy dpiiletrdsz-tulajdon (vagy rilland6haszniiat):
- megnevezdse ..,.,,...,.., .... (pl, zirtkefti dpitmdny, mrihely, iizlet, mriterem,rendel6, gardzs),
- cime: ..,,. vdros/kcjzsdg ....,,...,. it1utca.....,,,,..,. hsz.,- alapteriilete: ........... m2,
- tulajdoni hrinyad:
- a szerzds ideje: ..,...,...,..... dv.
Becstilt forgahni drtdk:* .,.......,,..........., Ft
Az ingatTan-nyilvdntartdsba az ingatlanra v onatkozoanbejegyzettterhek, korl6tolt dologijogok, vagyoni drtdkiijogok vagy feljegyzetttdnyek: ' !'

"""""',. (pl. haszondlvezet,jelz6logfog, elidegenitdsi ds terheldsitilalom,
haszn|lali j ogok, szo I gal om ).

4. Term6foldtulajdon (vagy 6lland6 haszndlat);
- megnevezdse: ........,.,
- oimo.- urus. ,.... varos/kozsdg .......,.,. rttfutca hsz., (pontoscfm hi6ny6ban :,....,,.=.....,,....... helyr ajzi szdm 1,
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- alapteriilete: ........... m2,
- tulajdoni hdnyad:
- a szerz€,s ideje: ,..........,,... dv.
Becsiilt forgalmi drtdk:* ..,..............,..... Ft
Az ingatlan-nyilviintartdsba az ingatlanra vonatkoz6an bejegyzett terhek, lcorl6tolt dologijogok, vagyoni drtdkrijogol< vagy feljegyzett tdnyek:

, ""';;',',"j""".....'....:. (pl. haszondlvezet,jelzrllogiog, eiidegenitdsi ds terheldsi tilalom,
lrasznalatl 1ogok, szo lgalom).

B. Egdb uagyontdrgyak

Gdpjdrmri adatai:
a) szem|lygdpkocsi: ....... tipus rendsz6m
a szerzds ideje, valamint a gydrtils dve: ........,..
Becstilt forgalmi drtdk:++ ....,.........,........ Ft
Gdpj 6rmrire b eje gyzett terhek, gdpj 6rm 0v et terh el 6 vagyoni drtdkri j o gok :

, ............,..::..........,....... .....,...(pl.elidegenit6sids terheldsi tilalom,
oepgyzetr Uzemben tart6i jog). A gdpj6rmtlvet mozgiiskorldtozottsdgra tekintettel tarti6k fenn:igen nem

(a me glfelel1 aldhilzand| ) .

b ) teheryepj6rmr.i, aut6 busz, m otorlc erckp 6r, v izi _ v agy e gydb j 6rmri :,.............,.....:........_........ .. tipus rendszilm
a szerzes rde1e, valamint a gy6rt6s dve: .,....,....
Becsiilt forgalmi drtdk:** ,.......,,............. Ft
Gd pj 6rmrire b ej e gy zett terhek, gdpj 6rm riv et terh el 6 v agy oni drtdkti j o gok :

, ,........'.,,.......,.;.,,........ ....,..,(pl.elidegenitdsi ds terheldsitilalom,
belegyzett tjzemben tart6i jog).

III. Nyilatkozatok
1' Felelossdgem tudatdban kijelentem [a megfelelo aldhuzando, es a b) pont szerinti esetben

kitoitend6l, hogy
a) ftzetesi szdml|val nem rendelk ezem vagy
b) az al|bbt fizetesi szdmldval rendelkezem (valamennyi megjelolend6):
- Pdnzforgalmi szolg6ltat6 neve:

fizetdsi szdmla szdma:
fizetdsi szdmliln kezelt dsszes
- P enzfor galmi szolg6ltat6 neve :

fizetdsi szdmla sz6ma:
fizetdsi szdml|n kezelt dsszeg
- Penzforgalmi szolg6ltat6 neve:

fizetdsi szhmla szdma:
fizetdsi szdmlin kezelt osszes
- Penzforgalmi szolgdltat6 neve:

fizetdsi szilmla szdma:
fizetdsi szdmlin kezelt osszeg
2. Felelossdgem tudat6ban kijelentem [a megfelelo al6huzand6, ds a b) pontszerinti esetben

kitdltend6l, hogy a velem egyi.ittdl6 kozeli hozziltaftoz6m
a) frzetdsi sziml|val nem rendelkezikvagy
b) az al|bbi fizetdsi szdmlhval rendellcezik (valamennyi megjelolend6):



fizetdsi szdmla sz6ma:
fizetdsi szamlan kezelt dsszeg
- Pdnzforgalmi szolgriltat6 n&e:

""-"".';':""';"'."""':""'
nzetesr szamla szAma:
fi zetds i szhmlitn kezelt o ssze g
aT-Ir. ruoomasul veszem, 16 jogosults6g feltdteleinel< megrillapitfusa

drdekdben a hat6siig a fe
afizetesi sz.ml6nkezelt 

enzforgalmi szolgfitato feld megkeresdsseldlhet

4- I(ijelentem, hogy a fenti adatok a var6siignak megfeleln ek. Hozziljhrurok anyilatkozatban szerepl6 adatoknal< a szocirilis igazgatisielj6r6sban tortdn6 felhasznlldsfhoz,
kezeldsdhez,

Pdnzforgalm i szolgiiltat6 nev e :

fi zetdsi sz6ml6n kezelt dsszeg
- Pdnzforgalmi szolgriltat6 neve:

fizetdsi szdmla szitma:
fizetdsi szdmlfn kezelt osszeg

Pdnzforgalmi szolgiiltat6 neve:

aI6ft6,s

ingatlannak a telepiildsen szok6sos forgalmi drtdkdt kell

gdpjdrmri kora ds illlapota szerinti drtdlcet kell felttintetni.

Kelt:

* Becsrilt forgalmi etlekkent az
feltiintetni.

*8 Becsrilt forgalmi drtdlckdnt a

Megjegyzds:
A vagyoni helyzervizsgillatakor nem kell figyelembe venni az dlefvitelszerrien lakott

Iszeriien rakott ingatlanon fenn6il6 vagyoni drtdkri jog
i I I etve ittruhizott vagyoni drtdkri j o g eilendrtdkekdnt a

a brirmely vagyontfirgyb6l egyndl
a v agy ont6r gy ak sz6m6tv al

ban feltiintetett vagyon nem Magyarcrszilg
szerinti 6llam hivatalos pdnznemdben is fel



Nyilatkozat

Alulirott, mint k6relmez6

mint a kdrelmezo hizastfu saldlettdrsa

biintetojogi felel6ssdgem tudat6ban kijelentem, hogy az elmult 1 dvben insatlanr

Maftonv6s6r,

kdrelmez6 kdre lm ez6 hdzastdr s al elett6r.sa

drtdkesitettem/

nem drtdkesitettem

az ingatlan e ll endrtdke : az ingatlan ellendrtdkdt mire
forditotta?


