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1. melléklet a 212015. (llt.28.) rendetethez

Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal
Szelevényi Kirende|tsége
5474 Szetevény, Kossuth út4, telefon ;
56/329-00í

KÉRELEM

a települési támogatás, rendkívüli települési
támogatás megállapítása iránt
1. Személyi adatok
1.1

,

1,1,1,

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve:......,....

1.1,2. Születési neve:
1,1,3. Anyja neve: ..,.......,
1.,t.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap):

1.1.5.Lakóhelye: D D ü

!irányítószám.........,...

település

utca/úUtér házszám......,.., épüleülépcsőház emelet, ajtó
1.1.6.Tartózkodásihe|ye:

!!

nD

irányítószám

.,..,...........,,,ulcalúUlér házszám
1 .1

.7, Társadalombiztosításí Azonosító Jele:.
.. ., . .,.

település
épüleülépcsőház....,....,,.... emelet, ajtó

, .

1,1,8. Alampolgársága:
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni):

1.1.10. E-mailcím (nem kötelezó megadni):
1.2. A kérelmezó idegenrendészeti státusza (nem
magyar állampolgárság esetén):

.2.1. a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, vagy
1.2,2, a EU kék kártyával rendelkező, vagy
1

1,2,3. tr bevándorolületelepedett, vagy
.2.4. n menekülUoltalmazott/hontalan.

1

1,3, Kérelmezővel egY lakásban együtt lakó ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
( háztartás 1: ....,....... tO.

személyek közössége

1,4. A háztartásban élők személyi adatai:

A

B

c

D

Név

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

(születési név)
1.

2,
3.

4.
5.

2. Jövedelmi adatok (jövedelmi igazolásokat másolatban kelt csatotni)

A kérelmezŐ, valamint

a

:

háztartásban éló személyeknek a havi jövedelme forintban:

A

B

c

A jövedelem típusa

kérelmező

A kérelmezóvel közös
háztartásban éló további
személyek

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebból: közfoglalkoztatásból származó

1

2.

Társas

és egyéni vállalkozásból,

óstermelői, illetve

szellemi és más önál|ó tevékenységból származő

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által
íolyósított ellátások

o,

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

- a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelói tevékenységből
származő - jövedelem esetén a kérelem benffitását megelőző hónap jövedelmét kell
figyelembe venni és igazolni,
- a nem havi rendszerességgel szeízett, illetve vállalkozásből származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtásanak hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szeruett jövedelem
egYhavi átlagát kell figyelembe venni és igazolni, azzal, hogy a számításná| azonhónapoknál,
amelyek adóbevallassal mar lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves
jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani,
- a családi pótlékot, az arvaellátást és a tartasdíj címénkapott összeget annak a személynek
jövedelmeként
a
kell figyelembe venni, akire tekintette|
' ha a vrállalkozási tevékenységmegkezdésétől eltelta^folyósítják,
idótartítm nem éri el a 12 hónapot,
akkor az egybayi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység idótartama alapján kell
kiszámítani,
'ajövedelemszámításnal
figyelmen kívül kell hagyni
a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
b) a vállalkozásbőL szélrmaző jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység
:

megszűnt,

c) a közfoglalkoztatásból

származő havi jövedelemnek

támogatás összegét meghaladó részét,

a

foglalkoztatást helyettesítő

3

- a vállalkozási tevékenységakkor tekinthető megszűntnek, ha az egyéni vállalkozói
megszűnt, az
tevékenység az egyéni vailákozóról szóló törvényben meghatittozottak szerint

vagY az
őstermeiői igazotvtlnyt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást
egyéni céget törölték a cégjegyzékből.

tá m oa

atós

io

é nvlése

eseté n :

4, Nyilatkozatok

kérelemmel érintett lakásban elóreíizetós gáz- vagy

4.1, Közüzemi díj támogatás igénylése esetében
áramszolgáltatást mérö készülék
működik

-

nem működik (a megfeleló rész aláhúzandó),

Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót:

""""""""

4.3. Felelősségem tudatában kije|entem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek' (a megfeleló rész aláhúzandó),
b.)

a közölt

adatok a valóságnak megfelelnek,

Tudomásul veszem, hogy_a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi lll. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a ézociális natasiort-gyakorló szerv a
Nemzeti AdÓ- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkéző adőigazgatósága útjánl ellenórizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Dátum:

kérelmező aláírása

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

a9yonnyilatkozat
l. A kérelmezó személyes adatai
Neve:

születési neve:
Anyja neve:
Születési hely, év, hó, nap:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

ll. A kérelmező és a vele

együttélő közeti hozzátartozójának, takásfenntartási

támogatás eseíéna háztaftás valamennyítagjának vagyona

.lngatlanok
1, Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
..,....,,........ város/község
.... hsz. alapterülete: ..,......,.
m2, tulajdoni hányad:
a szerzés ideje: .....,......:... év
Becsült forgalmi
...,..,... Ft
Haszonélvezetijoggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
Z. ÜOulOtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:

.,..... úUutca
...-.........
érték:*
város/község

alapterülete: ........... mz, tulajdoni hányad:
év

.. út/utca
..,.,,,... a szerzés ideje:

hsz.

Megjegyzés:
Ha a kéretmező

5f

aláírás
v

iarr"ry;lpfii#1$6$,,q$;,1ffi

::i,"Jj"§í#,t

úT:,:?§'iáí:.:il!flÍ*|tí,fignri'HrÉii""ö;*;;]rJ":zerintiállam
-

'

Becsült forgalmi értékként
az ing-atlannak

'- Becsült forgalmi értékként
. iar,ro

i"r.'i.

,"'"ou,:::l

tolsarmiértékétkell
j'áo=J]'i."rinti
"
::9r.|;9;
értékét
kell feltüntetni.

feltüntetni,

