Feldebrő Község Önkormányzat
3352 Feldebrő, Kossuth Lajos u. 31.
Tel.:36/580-012

számú melléklet
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) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TAMOGA TÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
(KÉREM, SZÍVESKEDJEN NYOMTA TOTT BETŰKKEL KITÖLTENI)
Kérelmező neve
Születési neve
Anyja neve

Családi állapotw

Születési helyeS
TAjszárna:

Icleje

év

hó

nap

Efl3GDCH~DD

Adóazonosítójel:
Állampolgársága~

ü~D~LE~DDDG

Telefonszánilelérhetőség Űdtöltése önkéntes)~
Bejelentett lakóhelye (lakcímkártya szerint)
város
épület/lépcsőház

út/utca!tér/köz
emelet

szám

ajtó.

Bejelentés ideje~

Bejelentett tartózkodási helye (lakcímkártya szerint)
város
épület/lépcsőház

út/utca/tér/köz
emelet

szám

ajtó.

Bejelentés ideje

Tényleges, életvitelszerű tartózkodási helye:
város
épület/lépcsőház

út/utca/tér/köz
emelet

ajtó.

Az életvitelszerű tartózkodási helyén a tartózkodás jogcíme:
tulajdonos, főbérlő, családtag, haszonélvező, egyéb
Ki az ingatlan tulajdonosa

szám

A támogatás folyósítását, amennyiben bankszándára kéri
szánilavezető pénzintézet megnevezésePénzforgalmi számlaszámw
-

-

Kérelmező családtagjainak személyi adatai (férj, feleség, élettárs, kiskorú gyermeki:
Név
Születési év,
Anyja neve
Rokoni
hó, nap
kapcsolat

TAJ szám

Kérelmező és családtagjai nettó havi jövedelme (i):
A kérelmező jövedelme
Ajövedelein típusa

Uázastárs
(élettárs)
jövedelme

Gyermek
jövedelme

Munkaviszonyból,

munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyból származó nettó jövedelem
és táppénz,

Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás
Váilalkozásból származó nettó jövedelem

A gyermek ellátásához ős gondozásához
kapcsolódó támogatások (különösen: (lYE]),
(3YES, (WET, családi pótlék, gyennektartásdíj,
árvaellátás)
Ónkormányzat ős állami foglaUcoztatási szerv
által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
(álláskeresési járadék, rendszeres szociális
segély, bérpótló juttatás stb.)
Egyéb nettó jövedelem (alkalmi munka)
Összes nettó jövedelem

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hóuapbair
Kérelem iiidolclása:

Ft/fő

Nyilatkozat
Különélésről ás zverektartásról
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában ldjelentem, hogy gyermekernetJgyermekeimet
egyedülállóként nevelem.
Házastársamtóliélettársamtól

óta különélek.

Gyermekem!gyerniekeim után havi

Ft, gyerektartásdíjat kapok.

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 Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
-

-.

Tudomásul veszem, hogy a fent leírt élethelyzet jellegét megfelelő dokumentummal
igazolom.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a
jogosulatlanul ás rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal
megemelt összegben visszaköveteli
Feldebrő, 201
Kérelmező/képviselő* aláírása

TÁJÉKOZTATÓ KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOKRÓL
.

Eseti a kérelem indoklásában leírt élethelyzet jellegét igazoló dokumentum, irat
(munkahely megszűnése esetén annak igazolása, kórházi kezelés zárój elentéssel történő
igazolása, nyugdíjazás iránt benyújtott kérelem igazolása, stb.)

Valamennyi támogatás típus esetében:
•

Jövedelemigazolást, amely
Rendszeres jövedelem esetén kérelmező és a vele közös háztartásban élő személy/ek
munkáltatója által kiállított nettó jövedelemigazolás a kérelem beiiyújtását megelőző
hónapról
-

Álláskereső személy esetén az állami foglalkoztatási szerv által kiállított irat
(hatósági bizonyítvány, határozat, álláskeresési kiskönyv), amennyiben álláskeresési
támogatásban részesül, úgy a kérelem benyújtását megelőző havi álláskeresési
támogatás összegének igazolása
-

Nyugdíjas esetében a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől kapott éves összesítő/vagy
nyugdíjas igazolvány és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény,
folyószámla kivonat
-

Vállallcozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyájtását közvetlenül
megelőző év Nemzeti Adó és Vámhivatal általi igazolása. A vállalkozás megszűnése
esetén annak megszűnését igazoló dokumentum

-

-

Gyermek elhelyezésére, tartásdíj igazolása bírói ítélet vagy nyilatkozat

-

Egyéb igazolások

-

Iskolalátogatási igazolás 16 éven felüli gyermek esetében,

-

Hallgató jogviszony és az ösztöndíj összegéről szóló igazolás

-

Gyámszülők esetén gyámkirendelő határozat vagy bírósági döntés

Képviselő útján nyújtja be kérelmét, abban az esetben kéijük a képviseletre való
jogosultságot igazoló okiratot (gondnok kirendelő határozat, két tanú által aláírt
meghatalmazás)”
-

2.számú mefléklet a

(

I

) számú önkormányzati rendelethez
~üatkozat

I. A kérehnező személyes adatai:
Neve’.
Születési neveS.
Anyja neveS
Születési hely, id&
Lakóhely
Tartózkodási hely
II. A kéreimező és a vele együtt éllő közeli hozzátartozójániak, lakásfenntartási támogatás
esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona:
A. ingatlanok
1. Lakástülajdon és lakótelek-tulaj don (vagy állandó illetve tartós használat): címe’
város/község’
út/utca
hsz. alapterülete
tulajdoni hányad’
‚ a szerzés ideje’
6v
Becsült forgalmi érték: *
Ft.
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

‚

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe’
város/Icözség’
út/utca
hsz. alapterülete’
tulajdoni hányad’
‚ a szerzés ideje’
óv
Becsült forgalmi érték: *
Ft.
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész)-tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs,stb.) címe
város/község’
út/utca
hsz. alapterülete’
tulajdoni hányad’
‚ a szerzés ideje’
év
Becsült forgalmi érték: *
Ft.
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése’
címe’
város/község’
út/utca
hsz. alapterülete’
tulajdoni hányad’
‚ a szerzés ideje’
év
Becsült forgahni érték:
Ft.
B. Egyéb vagyontárgyak
Gépj ánnű:
a) személygépkocsi’
típus
a szerzés ideje:
6v
Becsült forgalmi érték: **
Ft.
b) Tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi-vagy egyéb jármű: típus
rendszám
a szerzés ideje:
6v
Becsült forgalmi érték: * *
Ft.

rendszáni

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Feldebrő, 20

6v

hó

nap
aláírás

