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RENDSZERES SZÁMADÁS
Városi Gyámhivatal
Győr
Honvéd liget 1.
9021

....................................................................................................................... (gondnok neve)
........................................................................................................................ alatti lakos
.................................................................................................................... (gondnokolt neve)
cselekvőképességet korlátozó / kizáró gondnokság (megfelelő rész aláhúzandó) alatt álló
gondnokoltam ügyében a
…................................................................... időszakra vonatkozó rendszeres számadásomat
az alábbiakban terjesztem elő.
Gondnokoltam
(lakcím)
vagy

-

otthonában

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

- ............................................................................. intézményben tartózkodik.

Előző évi bevételi maradvány / kiadási többlet (megfelelő aláhúzandó):
................................................. Ft
A gondnokolt általam kezelt jövedelmét a számadási időszakban a következők képezték:
(A bizonylatokat mellékelten csatolom)
nyugdíj: …..............................................................Ft
rokkantjáradék: …..............................................................Ft
bérleti díj: …..............................................................Ft
árvajáradék: …..............................................................Ft
családi pótlék: …..............................................................Ft
egyéb: …..............................................................Ft
Bevétel összesen: …..............................................................Ft
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Okmányokkal igazolt kiadások (gondnokolt nevére szóló ÁFÁ-s számlák):
gondozási díj: …..............................................................Ft
zsebpénz: …..............................................................Ft
postaköltség: …..............................................................Ft
ruhanemű vásárlás: …..............................................................Ft
élelmiszer vásárlás: …..............................................................Ft
ingatlan fenntartásával
kapcsolatos költségek: …..............................................................Ft
egyéb költségek: …..............................................................Ft
Számlával nem igazolt kiadások:
- élelmezéssel és háztartással kapcsolatos költségek, valamint egyéb költségek
...............................................Ft.

Összes kiadás: (számlával igazoltan és számla nélkül)

…................................Ft

Maradvány / Kiadási többlet: (megfelelő rész aláhúzandó)

…................................Ft

Maradvány összegét: (megfelelő rész aláhúzandó)
................................................. (időpont) elhelyeztem a gondnokoltam gyámhatósági

fenntartásos betétkönyvébe,
 a maradvány csekély összegére tekintettel, nálam tartom és annak felhasználásáról a
következő évben számolok el,
a gyámhatóság rendelkezésének megfelelően elhelyezem a gondnokoltam
betétkönyvébe.
A kiadási többlet megtérítését

kérem - nem kérem (megfelelő rész aláhúzandó)

A bevételeket és kiadásokat igazoló okiratokat a számadásban feltüntetett tételek sorrendje
szerint csatolom.
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Nyilatkozom, hogy a gondnokoltam ingatlan, ingó, valamint készpénz vagyonában az
elmúlt évben (a megfelelő rész aláhúzandó)
– változás nem következett be,
az alábbi változás történt:

A gondnokoltnak ingatlan vagyona

van - nincs (a megfelelő rész aláhúzandó)

Ingatlan hasznosítás
történt - nem történt (a megfelelő rész aláhúzandó)
(Bérbeadás esetén a bérleti szerződésnek a számadás mellékletét kell képezni)
A gondnokolt ingatlan vagyonával kapcsolatban a számadási időszakban (a megfelelő rész
aláhúzandó)
● kiadásom nem keletkezett,
●

az alábbiak szerint számolom el számlákkal igazoltan,

●

ezen kiadást számlák nélkül igazolható kiadásként számolok el / nem számolok el,
azonban kijelentem, hogy a fenti ingatlanon közműtartozás nem áll fenn.

Készpénz vagyona :

van - nincs (a megfelelő rész aláhúzandó)

A betét állomány a számadási időszak végén: .......................................................................
Intézményben tartózkodó gondnokoltamat a számadási időszakban látogattam ...............
alkalommal látogattam meg.
Az intézményből szabadságra ............ alkalommal, összesen ................... napra hazahoztam.
Egyéb közölnivalóm: (gondnokolt egészségi állapotára, tartására, látogatási szokásokra
vonatkozó tájékoztatás, hivatalos helyen történő képviselet).

Kérem a gyámhivatalt, hogy a számadási időszakra vonatkozó számadásomat a
tájékoztatómmal együtt fogadja el.
Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a gyámhivatal az általam közölt adatokat ellenőrizheti és
amennyiben azok a valóságnak nem felelnek meg, ellenem számadási vagy kártérítési pert
kezdeményezhet.
Dátum: .......................................
..................................................
gondnok aláírása

