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BÜntetőjogi feletősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem 1-2. otdalán
kitöltótt
adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásut veszem, hogy a nl,ilatkozatban
között
adatok valódiságát a
és
Egészségügyi
Bizottság
eliónőrizil
eti.
í7ozzájárrrlok
a
_§zociális
kérelemben szerePlő
adatoknak- a !y",e*tigyi igazgatási eljárásbarr törtéIrő
fellr asználásához,

kezeléséhez.
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esvüttéló hozzátartozők
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I. Munkavíszonyból munkavégzés re írányuló
egléb jogviszonyból szdrmazó jövedelem és
2. Társas es egténi vállalkozásbóI származó
3"

Ingatlan, ingó

ér tékes ítés éb ő I s zárm

vaglontárglak

azó i övedelem

4. Nyugellátás, baleseti nyugellőtás, egléb
íszerű ellátasok

Gyermek ellátásához kapcsolódó
támogatások (GYED, GYES, GYET, családi
5.

stb)

6. Onkormányzat es munkaügi szervek általi
fo lyós ítas (mu nkanél kü I i j áradék, rendszeres
szociális segéIy, rendszeres glermelcvédelmi
7.

FőId

bérbeadasábóI

és

lakas

has z nos ít ős á bó l szárm azó íöv ed el em

'8.

Egéb (pl. ösztöndíj,

származó íövedelem, stb
9. Osszes bruttó jövedelem
L+2+3+4+5+6+7+

I0. Személyíjövedelemadó
ossZege
I

értékpapírból

vag

előleg

I. Egeszségbiztosítísi es nyugd[jjárulék

osSzePe

I2. Munkavállalói járulék összege

l3. Havi nettó jövedelem.összesen
9-(l0+t t+tz

A családban az

egy főre

jutó havi nettó jövedelem:

.................;..........

Ft/hó
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c FIGYELEM! Kérelme bettytijtásakor csato)túa kell n ntttttkayiszott_l,bóI siúrtttuió
jÖvedelmekrű utolsó lní havi boiltásbafi a ntuilkríltató igazolősát, l,aIutttittt a;. cgytll
jővedalnrcket iga7oIő szelvéuyeket (Gyes, Gyetl, Gyet, uyugdíj, csatátti pótIék, stb.)
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családsegítő, , pedagógus, védőrrő - tölti ki!)

Javaslattevö neve és címe:
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