1. melléklet a 9/2018.(X.10.) önkormányzati rendelethez

K é r e le m
A kérelem benyújtásának tárgya:
 Települési támogatás, krízistámogatás
 Tanulmányi támogatás
Kérelmező:
Neve: …………………………………………. Születési neve: ………………………………
Anyja neve: ………………………….............. Taj száma: ……………………………...........
Születési helye, ideje: ………………………….Állampolgársága: …………...........................
Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………..
Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………
Elérési lehetősége: ……………………………………………………………………………..
a.) A lakásban életvitelszerűen együtt élő, közeli hozzátartozók:
Név
Születési hely, idő
Rokoni kapcsolat
Jövedelem
(anyja neve)

A lakásban a gyermekkel és családjával együtt élő egyéb személyek adatai:

Név
…………………………..
…………………………….
…………………………..
…………………………….

Születési hely, idő

Kapcsolat
együttélés minőség
………………………………
………………………………

…………………………..
…………………………….

………………………………

b.) Egyedülálló személy esetén szükséges benyújtani az egyedülállóság tényét igazoló
dokumentumot. (gyermek elhelyezésére vonatkozó bírósági döntést, tartásdíj
megállapítására vonatkozó bírói végzést, özvegység esetén az árvaellátás
megállapítását, gyámság esetén a gyámhatósági döntést)
Települési támogatás esetén a támogatás összegét az alábbi okból kérem:









haláleset
betegség
gyermek iskoláztatása
tüzelővásárlás
élelmiszer, ruházat
elemi kár elhárítása
lakhatási támogatás (fűtési szezonban)
egyéb: ……………………………………………………………………………..

A települési támogatás kifizetésének formája:
 postai úton
 bankszámlára, számlaszám: ………………………………………………………..
A települési támogatás igénylésének részletes indoklása:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Vagyoni adatok
1. Ingatlantulajdon:
………………………..város, község ………………………………utca ………….hsz.
alapterülete: ……………..m2, tulajdoni hányad…………, a szerzés ideje: …………év
Becsült forgalmi érték: …………….Ft.
2. Gépjármű
személygépkocsi:
…………………

…………………….típus,

…………………rendszám,

szerzés ideje, gyártási éve:…………….év, becsült forgalmi érték: ………………………..

Jövedelmi adatok

A jövedelem típusai

A kérelmező
jövedelme

A kérelmező
közös
háztartásban
élő házastárs
(élettárs)
jövedelme

A kérelmezővel
közös
háztartásban élő
egyéb rokon
jövedelme

1.Munkaviszonyból
munkavégzésre
irányuló
egyéb
jogviszonyból származó jövedelem és
táppénz
2.Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó jövedelem
3.Nyugellátás,
megváltozott
munkaképességű személyek ellátásai (pl:
rokkantsági
ellátás,
rehabilitációs
ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati
járandóság, balettművészeti életjáradék,
átmeneti bányászjáradék, időskorúak
járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások emeléséről szóló
jogszabály hatálya alá tartozó ellátás.
4.A
gyermek
ellátásához
és
gondozásához kapcsolódó támogatások
(különösen: GYED, GYES, GYET,
családi pótlék, gyermektartási díj,
árvaellátás.
5.Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátások.
6.Egyéb jövedelem (különösen: kapott
tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó
jövedelem stb.
7.A család összes nettó jövedelme:

8.A család összes jövedelmét csökkentő
tényezők (fizetett tartásdíj)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!)
………………………..Ft/hó

Összesen

Lakásviszony
(Csak a fűtési szezonban lakhatási támogatás iránti kérelem benyújtására vonatkozóan
kötelező kitölteni!)

1. A lakásban tartózkodás jogcíme: (1) bérlő (2) bérlőtárs (3) tulajdonos (4) albérlő
(5) lakáshasználó családtag (6) haszonélvező (7) egyéb………………………………………….
Amennyiben az ingatlanban családtagként, albérlőként, haszonélvezőként vagy egyéb jogcímen lakik,
abban az esetben kérjük a tulajdonos illetve a bérlő személy nevét: ……………………………………..
2. A lakás alapterülete: ……………… m2
3. A lakás komfortfokozata: (1) összkomfortos, (2) komfortos, (3) félkomfortos, (4) komfort nélküli, (5)
egyéb
4. A lakás fűtésének módja:
tüzelőanyag

□ gáz □ villany □ ház központi fűtés □ szilárd

(Kérjük, hogy a megfelelőt húzza alá, és az x-t tegye a megfelelő helyre!)

Figyelem! A támogatásra való jogosultság a döntést követő hónap első napjától,
háztartásonként egy személy részére állapítható meg.
___________________________________________________________________________
Nyilatkozat
Hozzájárulok a kérelemben és nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatásban
történő felhasználásához, kezeléséhez.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok és a benyújtott
okmányok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát az Önkormányzat ellenőrizheti.
Csörög, ……………év…………………hó ………. nap

………………………………………….
kérelmező aláírása

