KOMOTTHON Komádi Idősek Otthona és Gyermekélelmezési
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
„Komádi Idősek Otthona”
4138 Komádi, Hősök tere 10/2.
e-mail: komotthon@gmail.com
tel/fax.: 06-54/439-399

III.
Vagyonnyilatkozat tartós bentlakásos idősotthoni ellátás kérelmezése esetén
A nyilatkozó személyi adatai
Neve: ....................................................................................................................... ..............
Születési neve: ................................................................................................................... .....
Anyja neve: ................................................................................................................. ...........
Születési hely, év, hó, nap: ................................................................................................ .......
Lakóhely: ...............................................................................................................................
Tartózkodási hely: ...................................................................................................................

A nyilatkozó vagyona

Pénzvagyon:
1. A nyilatkozó rendelkezésére álló készpénz összege:……………………………………………………. Ft
2. Bankszámlán/fizetési számlán rendelkezésre álló összeg, ideértve a bankszámlán/fizetési számlán lekötött
betéteket és a betétszerződés alapján rendelkezésre álló összeget is:………………………………………. Ft
A számlavezető pénzintézet neve, címe:…………………………………………………………………….. Ft
3. Takarékbetét-szerződés alapján rendelkezésre álló összeg:……………………………………………….. Ft
A betétszámlát vezető pénzintézet neve, címe:………………………………………………………………….

Ingatlanvagyon:
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon címe: ....................... város/község .................... út/utca ......... hsz.,
alapterülete: .............. m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ......... év
Becsült forgalmi érték: ............................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon címe: ..................... város/község ..................... út/utca ......... hsz.,
alapterülete: .............. m2, tulajdoni hányad: ..............., a szerzés ideje: ..........év
Becsült forgalmi érték: ............................... Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet,
műterem, rendelő, garázs stb.): ...................... címe: ................... város/község .............. út/utca ........ hsz.,
alapterülete: ......... m2, tulajdoni hányad: ............., a szerzés ideje: ........ év
Becsült forgalmi érték: ...................... Ft
4. Termőföldtulajdon megnevezése: ..................... címe: ................... város/község ................... út/utca .................
hsz., alapterülete: ........ m2, tulajdoni hányad: ..............., a szerzés ideje: .......... év
Becsült forgalmi érték: ....................... Ft
5. 18 hónapon belül ingyenesen átruházott ingatlan címe ........................... város/község .................... út/utca .........
hsz., alapterülete ........... m2, tulajdoni hányad ..............., az átruházás ideje ................
Becsült forgalmi érték: ...................... Ft

6. Ingatlanhoz kötődő vagyoni értékű jog:
A kapcsolódó ingatlan megnevezése ........................ címe: .................. város/község ................ út/utca .......... hsz.
A vagyoni értékű jog megnevezése: haszonélvezeti □, használati □, földhasználati □, lakáshasználati □,
haszonbérleti □, bérleti □, jelzálogjog □, egyéb □.
Becsült forgalmi érték: .................... Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a
szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: ......……év .......................... hó ............ nap

................................................
Kérelmező/ törvényes képviselő
aláírása

