Cák község Önkormányzata

JÖVEDELEMNYILATKOZAT
települési támogatás megállapításához
Személyi adatok
1. Az ellátást igénylő neve :____________________lánykori neve: _________________________________
születési helye:______________________________ születési ideje: _______________________________
anyja neve: _____________________________________________________________________________
2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: ____________________________________________
3. Az ellátást igénylő bejelentett tartózkodási helyének címe: _____________________________________
4. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes,
a törvényes képviselő neve: ________________________________________________________________
a törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: ____________________________________________
5. Az ellátást igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: ______ fő
6. A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő hozzátartozók
adatai:

Neve
A
B
C
D
E
F

Rokonsági fok

Születési idő

B) Jövedelmi adatok (Munkáltatói igazolás, utolsó havi szelvény, őstermelői igazolvány betétlapja alapján)

A jövedelem típusai
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Kérelmező
jövedelme

A

B

C

D

E

F

Összesen

Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és táppénz
Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem
Ingatlan, ingó vagyon-tárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából szárm. jövedelem
Nyugellátás, baleseti nyugellátás,
egyéb nyugdíjszerű ellátások
A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcs. támogatások
(GYED, GYES, GYET, iskoláztatási
támogatás, családi pótlék,
gyermektartásdíj, stb.)
Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás (munkanélküli járadék,
rendszeres szociális segély,
rendszeres gyermekvédelmi
támogatás, ápolási díj,
lakásfentartási tám. ,
jövedelempótló tám.)
Föld bérbeadásából származó
jövedelem
EGYÉB (ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, kis összegű
kifizetések, stb.)
ÖSSZES BRUTTÓ JÖVEDELEM
Személyi jövedelemadó v. előleg

10. összege

Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék

11. összege

12. Munkavállalói járulék összege
A CSALÁD HAVI NETTÓ

13. JÖVEDELME ÖSSZESEN
9-(10+11+12)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ______________ Ft
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő személyes adatok szociális igazgatási eljárásban
történő felhasználásához, kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok
valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7)
bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján –
ellenőrizheti.
Cák, 20 _______________________________

___________________________
az ellátást igénylő aláírása

