Pályázati kiírás 2. számú melléklete
MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS

Kitöltésért felelős személy:______________________
Telefonszáma:_________________________________
DOLGOZÓ ADATAI:
Név:________________________________________
Anyja neve:__________________________________
Születési idő:_________________________________

Születési név:_____________________________
Születési helye:____________________________
Lakóhely:_________________________________

MUNKÁLTATÓ ADATAI:
Cég név:_____________________________________ Cégjegyzékszám:___________________________
Székhely:_______________________________________________________________________________
Cím (ha nem azonos a székhellyel):__________________________________________________________
Telefonszám:_________________________________
Adószám:____________________________________
A cég felszámolás alatt
nem áll
áll*

MUNKAVISZONY ADATAI:
Munkavégzés pontos helye:_____________________
Foglalkozása:_________________________________ Beosztása:________________________________
Munkaviszony kezdete a jelenlegi munkáltatónál:
_______________________________________________________________________________________
Elmúlt 6 hónap alapján számított átlagos nettó jövedelem:
_______________________________________________________________________________________
Elmúlt 12 hónapban kifizetett prémium és jutalom havi átlagos nettó összege:
_______________________________________________________________________________________
Béren kívüli juttatás (cafetéria) tárgyévi havi átlagos nettó összege:
_______________________________________________________________________________________
Amennyiben munkabérben nem részesül a gyed, gyes, táppénz összege:
_______________________________________________________________________________________
Levonások a munkabéréből (jogcím és összeg megadásával):
_______________________________________________________________________________________
Munkaszerződés típusa: határozott idejű_____________________-tól _______________________-ig
határozatlan idejű*
Munkavállaló felmondás alatt:

áll

nem áll *

Kijelentem, hogy a munkavállaló munkabére után az előírt közterhek megfizetésre kerültek.
Az igazolást a fent nevezett dolgozó adataival lakáspályázat benyújtásához adtuk ki.

Kelt: _________________________________________
Cégszerű aláírás és cégbélyegző:
*A megfelelő részt aláhúzással jelölje

NYILATKOZAT

Személyes adatok: _____________________________________________________________________________
Név: ________________________________________________________________________________________
Születési hely, idő:_____________________________________________________________________________
Anyja neve: __________________________________________________________________________________
Lakóhely: ___________________________________________________________________________________
Életvitelszerű tartózkodási hely: __________________________________________________________________
Egyéni vállalkozó vagyok / gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy tagja vagyok

(A megfelelő részt aláhúzással

jelölje)

Katás vállalkozó vagyok: igen / nem

(A megfelelő részt aláhúzással jelölje)

A vállalkozás adatai, adószáma:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
A vállalkozás képviseletében az aláírás pecséttel / pecsét nélkül érvényes.
(A megfelelő részt aláhúzással jelölje)

A pályázat vagy kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző egy év jövedelméről az alábbiak szerint
nyilatkozom:


A vállalkozás a pályázat vagy kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző időszakról (egészéről vagy
részben) az illetékes állami adóhatóság (NAV) felé adóbevallást benyújtott / még nem nyújtott be. (A megfelelő részt
aláhúzással jelölje)



A pályázat vagy kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző egy év, adóbevallással még le nem zárt
időszak alatt (NAV által leigazolt időszakon kívül) szerzett nettó bevételem összesen ___________________
Ft volt.



A fenti bevételen túl, az idei és a tavalyi évben nem részesültem / részesültem vállalkozói kivétben vagy
osztalékban

illetve

egyéb

jövedelemnek

minősülő

kifizetésben.

Ha

részesültem,

összesen

_______________________ összegben, _________________ jogcímen.
(A megfelelő részt aláhúzással jelölje)

A nyilatkozathoz az alábbi mellékleteket csatolom: (A megfelelő részt aláhúzással jelölje)
1. A pályázat vagy kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt időszakról
illetékes állami adóhatóság (NAV) által kiállított hivatalos igazolás.
2. Az adóbevallással még le nem zárt időszakról a könyvelő által kiállított hivatalos igazolás, melyen,
amennyiben a könyvelő aláírása pecsét nélkül érvényes, ez szerepel.
3. Egyéb:______________________________________________________________________
Dátum:_____________________

______________________________
aláírás

