Vagyonnyilatkozat
I.

A kérelmezı személyi adatai:

Neve:…………………………………………………………………………………………
Születési neve: ………………………………………………………………………………
Anyja neve: …………………………………………………………………………………
Születési hely, év, hó nap: …………………………………………………………………..
Lakcíme: …………………………………………………………………………………….
Tartózkodási Hely: ………………………………………………………………………….
II. A kérelmezı és a vele együtt élı közeli hozzátartozójának vagyoni adatai:
I. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:
..........................................................................................................................................................................
................................................................ város/község ................................................. út/utca .......... hsz.,
alapterülete: .............. m2, tulajdoni hányad ............................. a szerzés ideje: ................................ év.
Becsült forgalmi érték: *................................. Ft.
Egy fıre jutó forgalmi érték: :......................................................................... Ft.
2. Üdülıtulajdon és üdülıtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:
................................................................... város/község ................................................. út/utca ......... hsz.,
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad ............................., a szerzés ideje: ....................................... év.
Becsült forgalmi érték: *................................................. Ft.
Egy fıre jutó forgalmi érték: ................................................. Ft.
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat)
megnevezése (zártkerti építmény, mőhely, üzlet, mőterem, rendelı, garázs stb.):
...........................................................................................................................................
címe:
..................................................................... város/község .......................................... út/utca ............. hsz.,
alapterülete: ...................... m2, tulajdoni hányad ......................, a szerzés ideje: .............. év.
Becsült forgalmi érték:* .................. Ft.
Egy fıre jutó forgalmi érték: ............................................................................ Ft.
4. Termıföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: ............................................... címe:
...................................................................... város/község ............................................. út/utca .......... hsz.,
alapterülete: ............ m2, tulajdoni hányad ............., a szerzés ideje: ............. év.
Becsült forgalmi érték: *............................. Ft.
Egy fıre jutó forgalmi érték: .................................... Ft.
II. Egyéb vagyontárgyak
5. Gépjármő
a) személygépkocsi: ................................... típus: ..............., rendszám: .............., a szerzés ideje:
................. Becsült forgalmi érték:**............... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték: .............. Ft.
b) tehergépjármő, autóbusz,: ................. típus: ..................., rendszám: ................., a szerzés ideje:
...................... év. (Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni.)
Becsült forgalmi érték: **...................................... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték: ............................... Ft.

III. Összes vagyontárgy
6. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.): ........................ Ft. Egy fıre
jutó forgalmi érték: ............ Ft.
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplı
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történı felhasználásához, kezeléséhez.
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Dátum: ......................................................

..................................................................
a rendszeres kedvezményt igénylı
vagy törvényes képviselıjének aláírása

Megjegyzés: Ha a kérelmezı vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel
rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelı pontját a vagyontárgyak számával egyezıen kell
kitölteni.

__
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármő kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

