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Egészségüg;vi szolgáltatás igénybevételéhez hatósági bizonyífvány kiátlítása iránti

xpnELEM
/ szociális rászorrrltság alapján/

I. Személyi adatok:

i. A kérelmezó személyre vonatkozó személyi adatok:

Születési neve: ..;.............,

{nyja neve: ........
Srtiletési hely, év, hó, nap:

Tartózkodási hely:

2. A kérelmezővel együtt élő, eltartott gy.ermekeinek száma összesen: ......... ö

II. Jövedelmi adatok:
A kérelmezŐ, valamint házastársának (élettarsanak) és a v. ele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi
jövedelme forintban:

6. zat és munkaüevi
szervek által fohósított ellárás

Név Születési h9ly; év,
hó, nap

1ó. étetél,et betöltött
személyek esetén az
oktatási intéanény

mesnevezése

Megiegyzés

A jövedelem típusa Házastársa

l. Munkaviszonyból és más
fo glalkoaatasi j ogv-iszonytól
súrmaző
2. Társas és egJéni vállalkoásból,
óstermelöi, ille§,e szellemi és mas
önálló tevéken_lsé gböl származő
3. Alkalmi munkavégzésböl

4. Táppénz, gy,ermekgondoási

5. Nlugellátás, és egl,éb
nJugdíjszerü rendszeres szociális
ellátasok

7. Egl,éb jör,edelem

8. Osszes jövedclcm:

kérelmező



II. Egyéb vagyontárgyak:

Gépjármű
A) személygépkocsi: típus. ........rendszám

a szerzés ideje:
Becsült forgalmi érték**: ..... Ft.

a szerzés ideje:
Becsült forgalmi érték--:

Kijelentem, hogY a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájarulok a nyilatkozatban
szerePlŐ adatoknak a szociális igazgatási eljárásban iorterrO felhasznáiásához,kezeléséhez.

Vaja,. óv.... hó.........nap.

aláírás

MegiegYzés: Ha a kérelmező vagy családtagia bármely vagyontárgybót egynél többel
rendelkezik, akkor, a vagyonnyilatkozat -"gf"t"tO pon6at Á ,ug{Ő"targyak számával
egYezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban felttiúetett vagyon nem a
MagYar KÖztársaság terÜletén vaí1, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos
pénznemében is fel kell trintetni.

Ft.

* RecsüIt forgalmi értékként 
"*x BecsÜlt forgalmi értékként a járműkora és állapota szerinti értéket fell feltüntetni.
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&ácr_nn : Vaja,

kérek

alapján az eLjárás

nem kérek.

megindícásáróL

kérelarező aláírá_.e



Vagyonnyilatkozat

A kérelmező személyi adatai

Neve:

Születési neve: .

Anyja neve: .

Születési hely, év, hó nap:

La"kóhely:

Tartózkodási hely:

Társadalombiztosító Azonosító Jele (TAJ):

II. A kérelmező és a vele egyíittélő közeli bozzátartozójának vagyona

A. Ingatlanok

1, Lakastulajdon és lakótelek-tulajdon 
_ 
(vagy állandó, illetve tartós használat): címe:

. .. .. város/község . .. . .. . ....út/utca.. .... . .. .. hszalapterülete m2, fulajdoni úyad: ...... ..... .., a szerzés ideje:....... Érr.
Becsült forgalmi érték-: . ... ...... Ft.

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem ( a megfelelő alahuzandó).

2, Üatilotutaldon és ÜdÜlőtelek-fulaj.doi vagy állandó, illetve tartós használat): círne:

;6i;,ü.;; . .- .-... ;1iffifrx1'i*1;, ......:. ........:..:1:::,] ..:, ;;:;;;u;i.:i;
........trv.

Becsült forgalmi érték-: . .; .... r ... ... ...... Ft.

3, EgYéb, nem lakás 
9e|jrito szolgáló é|uT|: (épületrész) fulajdon (vagy allandó használat):megnevezése (zártkerti építmény, műhely,_iúl"i, mtiter"*, rendelő, i*űrlú,l . .címe: .....varos/község. ...................útlutca. ........... hsz

:]:::::i']:........ É;.,"", 
fi?, tulajdoni úyad: .........'... a szerzés ideje:

Becsült forgalmi érték-: ..... Ft.

4. Termőítjldtulajdon (vagy állandó használat megnevezése: .... címe:

alapterülete ......;........ffi2, tulajdoni hányad: ............ ...., a szerzés ideje:
.. .... Év.

Becsült forgalmi érték-: ..... Ft.


