CSALÁDI VAGYONNYILATKOZAT

Vagyon: ingatlan (lakó- és üdülőtelek, családi ház, társasházi és egyéb lakás, üdülő, garázs,garázs,
mezőgazdasági ingatlan) jármű, gépi meghajtású termelő-és munkaeszköz, továbbá vagyoni értékű jog
jog
(haszonélvezeti jog, bérleti jog …)

INGATLAN
1.

2.

3.

Megnevezése:
Címe:
Helyrajzi száma:
Tulajdoni hányada:
Becsült forgalmi értéke:

FfF

Szerzés ideje:
Szerzés jogcíme:

JÁRMŰ, gépi meghajtású termelő-és munkaeszköz

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Megnevezése:
Becsült forgalmi értéke:
Szerzés ideje:
Jármű típusa, rendszáma:

VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG

Megnevezése:
Értéke:
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Munkáltató jövedelemigazolása:

Igazolom, hogy (név)….……………..……....………….. …….. (év) ……………..(hónap) nettó havi
keresete:…………………. Ft, azaz …………….……………………………… forint
napi ……………. órás foglalkoztatásban, amelyet…………………… jogcímen …………………...Ft,
azaz………………………. ……forint összegű levonás terhel.
Dátum: …………………….., …… év. …………. hó ……. nap

Ph.

_________________________
munkáltató

=========================================================================
Gyermektartásdíj:
Alulírott igénylő nyilatkozom, hogy ……... év…………… hónapban ……………………,-Ft tartásdíjat
kaptam a bíróság …………………………………… számú ítélete alapján.
Tartásdíjat nem kapok ……………………. – óta mert ………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
__________________________
aláírás
Jövedelemnyilatkozat:
Alulírott

……………………………………..

nyilatkozom,

hogy

munkaviszonyból

származó

jövedelemmel, egyéb rendszeres jövedelemmel nem rendelkezem …………………..…… – óta.
Rendszeres pénzellátással ( táppénz, GYED, GYES, GYET, öregségi nyugdíj, rehabilitációs járadék,
öregségi járadék, özvegyi járadék, özvegyi nyugdíj, baleseti táppénz, baleseti rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás, rokkantsági járadék, időskorúak járadéka, stb )
* nem rendelkezem,

* rendelkezem, éspedig ……………….…….………Ft összegben.

Dátum: …………………….., ……….év …………. hó ……. nap
____________________
aláírás
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NYILATKOZAT
Alulírott..................................................................,születési neve: ......................................…………..
szül. hely: ................................................................, szül. idő: ................................................………….
anyja neve: ................................................................
4264 Nyírábrány, .............................................................................. szám alatti lakos nyilatkozom,
hogy nyugellátásomat letiltás nem terheli.
Nyírábrány, ……..………………………
…………………………………
aláírás

NYILATKOZAT
Alulírott..................................................................,születési neve: ......................................……..
szül. hely: ................................................................, szül. idő: ................................................….
anyja neve: ................................................................
4264

Nyírábrány,

...........................................................................................

szám

alatti

lakos

nyilatkozom, hogy nyugellátásomat:
-tartásdíj:………………Ft összegű,
-egyéb:………………….Ft összegű letiltás terhel.
Nyírábrány, ……..…………………………
…………………………………
aláírás

NYILATKOZAT
Alulírott…………………………………………………..nyilatkozom, hogy a részemre folyósított
…….. év. ………………….. havi nyugellátás / árvaellátás / GYES / GYET/ családi pótlék / tartásdíj
összege megegyezik a ………………………… havi összegével.
Nyírábrány, …….…………………………
…………………………………
aláírás
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