( normatív vagy méltányossági )
KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY
igényléséhez kérelem nyomtatvány
Kérelmező adatai
Név és leánykori név :
Születési hely és idő:
Anyja neve:
Családi állapota:

hajadon

nőtlen

házas

özvegy

Lakóhely:

Tel.:

Tartózkodási hely:

Tel.:

Munkahely neve, címe:

Tel.:

elvált

Foglalkozás:
TAJ szám:

Együttélő családtagok
Név:

Születési idő:

Rokoni kapcsolat

Foglalkozás

1.
2.
3.
4.
5.
Egyéb adatok
Igényelt igazolvány fajtája

normatív közgyógyellátás

Közgyógyellátott-e

nem

Havi rendsz. gyógyszerköltség

a mellékelt orvosi és gyógyszertári igazolás szerint:

igen, száma:

Becsatolandó: keresetigazolások, gyógyszerköltségekről szóló igazolás

méltányossági közgyógyellátás
érvényessége:
Ft

A CSALÁD VAGYONNYILATKOZATA

Vagyon:

ingatlan (lakó- és üdülőtelek, családi ház, társasházi és egyéb lakás, üdülő,
garázs, mezőgazdasági ingatlan) jármű, gépi meghajtású termelő és munkaeszköz, készpénz, takarékbetét, értékpapír, vagyoni értékű jog ( haszonélvezet, bérlet stb.)

I n g a t l a n vagyon
Megnevezése:

1.

2.

3.

Fekvése (település)
Helyrajzi száma:
Nagysága (m2):
Forgalmi értéke:
I n g ó vagyon
Megnevezése

1.

2.

3.

Forgalmi érték (Ft)
Egyéb jellemzők:
(szerzés éve, gépjármű
típusa)

Vagyoni értékű jog
Megnevezése:

1.

2.

3.

Értéke (Ft)
Büntetőjogi felelősségem tudatában k i j e l e n t e m, hogy a fentiekben közölt személyes adatok, és
benyújtott jövedelem- és vagyonnyilatkozatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy saját és családom személyes adatait a szociális hatáskör gyakorlója a jogosultság
megállapítása és teljesítése céjából kezelje.
Zalaszentgrót, _______ év ________________ hó ____ nap

_____________________
kérelmező aláírása

JÖVEDELEMNYILATKOZAT
Jövedelem típusa

kérelmező

Közeli hozzátartozók jövedelme

Összesen

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
Társas és egyéni vállalkozásból származó
jövedelem
Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből,
vagyon jog átruházásából származó jövedelem
Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
Gyermekek ellátásához, gondozásához
kapcsolódó ellátások (családi pótlék, tartásdíj
stb.)
Önkormányzati támogatások (rendsz. szoc. seg.,
jöv. pótló támogatás, kiegészítő családi pótl. stb.)
Munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli
ellátások pl. munkanélküli járadék stb.
Föld bérbeadásából származó jövedelem

Egyéb (ösztöndíj, értékpapírból származó
jövedelem, albérleti díj stb.)

Összes nettó jövedelem
Egy főre jutó családi nettó jövedelem ( A hivatal tölti ki )

Ft

A fenti nyulatkozathoz mellékelni kell a jövedelem valódiságát bizonyító igazolásokat:
a.) a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap nettó átlagáról kiállított munkáltatói igazolást,
b.) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtásának hónapjának kifizetett ellátás igazoló szelvényét,
c.) munkanélküli járadék esetén az azt megállapító határozatot,
d.) vállalkozó esetében, az illetékes APEH igazolását a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról,
e.) egyéb jövedelemek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatát a havi átlagjos nettó jövedelemről.
Felhívom a figyelmet, hogy az önkormányzat a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (2) bekezdése alapján az
APEH útján ellenőrizheti!

