2.számú melléklet a 18/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ
Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………
Születési neve : .……………………….………………………………………………………..
Anyja neve: ………………………………………….

Családi állapota:……………………..

Születési helye: …………………………………. Ideje: ………..év……..…….hó……….nap
TAJ száma: ……....………………….
Lakóhelye: 4286 Bagamér ….........…………………………………. utca …..……….

Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy életvitelszerűen:
lakóhelyemen
tartózkodási helyemen
tartózkodom.
(kérjük a megfelelőt X-el jelölje)
Kérelmező családtagjainak személyi adatai:
Név

Születési
hely, idő

Anyja neve

1

Rokoni
kapcsolat

TAJ szám

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A

B

C

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból
származó
2. Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
3. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
4. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
5. Önkormányzat, járási hivatal
és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

Egy főre eső havi jövedelem:…………………….
Ide azokat az okokat, krízishelyzeteket írja le, amivel kérelmét indokolja:
………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………….............................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………..……………………………………………….
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a
szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.
A kérelemhez csatolni kell minden olyan okirat másolatot (elemi kár esetén tűzoltóság vagy
katasztrófavédelem által kiadott jegyzőkönyv, 3-as vagy többes iker születése esetén születési
anyakönyvi kivonat, kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat, stb.), amely
igazolja a kérelem okaként megjelölt létfenntartási gondot, illetve létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetet.
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A kérelemhez csatolni kell:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

munkaviszonyban álló esetén: munkáltatói igazolás
nyugdíjas esetén: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítése a nyugdíj összegéről +
előző havi nyugdíj szelvény fénymásolata
munkanélküliek ellátásában részesülők esetén: az ellátást megállapító határozat és az
utolsó havi összeg igazolása
ellátásban nem részesülő esetén: a Munkaügyi Központtal való együtt működés
igazolása
egyéni vállalkozók esetén: NAV igazolás az előző évi jövedelemadó alapjáról
A rendszeres pénzellátás esetén: (GYES, GYED, családi pótlék) kifizetési utalvány,
bankszámla kivonat illetve MÁK Hatósági Bizonyítvány ellátásról
nem általános iskoláskorú gyermek esetén: iskolalátogatási igazolás
emelt összegű családi pótlék esetén: a szakorvosi igazolás a betegség fennállásáról
személyi iratok másolata: (adó-, lakcím-, TAJ kártya, személyi igazolvány)

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan
adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen
igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Bagamér, …………………………….

……………………………………
kérelmező/ képviselő* aláírása
Nyilatkozat
Különélésről és gyerektartásról
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekemet/gyermekeimet
egyedülállóként nevelem.
Házastársamtól/élettársamtól ……….……….. óta különélek.
Gyermekem/gyermekeim után havi ……………………….. Ft, gyerektartásdíjat kapok.
Tudomásul veszem, hogy a 2004. évi CLX. törvény 51.§ (5) bekezdésben foglaltak szerint az
ügyfél, vagy képviselője, aki rosszhiszeműen az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt
állít, eljárási bírsággal sújtható.
Bagamér, …………………………
..…………………………
Kérelmező/képviselő* aláírása
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Nyilatkozat
Alulírott hozzájárulok, hogy az állami adóhatóságtól és más társhatóságoktól kérelmem
elbírálása céljából szükség esetén igazolásokat beszerezzenek, valamint személyes adataimat
a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék, továbbítsák. Hozzájárulok
személyi azonosító okmányaim fénymásolásához.
Bagamér, ………………
……………………………
Kérelmező/képviselő* aláírása

*Képviselő (meghatalmazott személy, gondnok)
Képviseletre jogosult személy neve: ………………………………..………………………..
Telefonszáma (megadása önkéntes) ……………………………………………………………
Gondnok eljárása esetén a kirendelő szerv neve és a határozat száma: ………….………….…
………………………………………………………………………………………..…………

4

