
1. melléklet az 15/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
települési támogatás megállapítása iránt

I. 1. A kérelmező személyes adatai

Neve:

Születési neve

Anyja neve’

Születési hely, év, hó, flap’

Lakóhely

Tartózkodási hely

TAJ Száma’

1.2. A kérelmezővel közös háztartásban élők száma fő

A kérelmezővel közös háztartásban élők személyi adatai:

név/születési név születési hely év, anyja neve rokonsági fok TAJ szám

hó, nap

II. A kért települési támogatás megnevezése:

(Kérjük, aláhúzással vagy bekarikázássaljelölje a megállapítani kívánt ellátást!)

a) rendkívüli települési támogatás,

b) lakhatási támogatás,

c) gyógyszertámogatás,



d) ápolási támogatás

e) tanévkezdési támogatás,

f) temetési támogatás,

g) szemétszállítási díjfizetéshez kapcsolódó települési támogatás,

h) szociális célú tüzelőanyag támogatás.

III. Alulírott kérelmező a részemre megáHapított települési támogatást:
a) az alábbi folyószámlára való utalással ‚

vagy
b) az öiikormányzat pénztárából
kérem kifizetni.
(A megfelelő szövegrészt kérjük aláhúzással és/vagy kitöitésseljelezze!)

IV. Jövedelmi adatok

jövedelem típusa kérelmező közös háztartásban élő személyek

munkaviszonyból,

foglalkoztatási

jogviszonyból

származó

társas és egyéni

vállalkozásból,

őstermelői, illetve

szellemi és más

önálló

tevékenységből

származó

alkalmi

munkavégzésből

származó

táppénz, gyed,

gyes, gyet, családi

pótlék

nyugellátás és

egyéb



nyugdíjszerű

rendszeres

szociális ellátások

önkormányzat és

kormányhivatal

által folyósított

ellátások

egyéb

Osszesen:

A családban az egy főre jutó jövedelem havi Összege- Ft/fő
(Az ügyintéző tölti ki!)

V. Rendkívüli települési támogatás esetén, az a rendkívüli élethelyzet, amelyre
tekintettel, a támogatást kéri:

(Kérjük, kérelméhez csatolja a létfenntartást veszélyeztető állapot igazolására alkalmas
iratot!)

VI. Ápolási támogatás:

Az ápolt személy személyes adatai:

Neve-

Születési neve:

Anyja neve

Születési hely, év, hó, nap

Lakóhely

Tartózkodási hely

TAJ száma-



VII. Tanévkezdési támogatás:

A gyermek (ek) személyes adatai:

A gyermek neve Születési Anyja neve Lakóhely TAJ Nevelésiloktatá
hely, idő száma si intézmény

neve

Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy a fenti gyermeke(i)m után rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben és Bursa Hungarica felsőoktatási Osztöndíjban nem részesülők.

VIII. Temetési támogatás:

Az elhunyt személyes adatai:

Neve

Születési neve

Anyja neve

Születési hely, év, hó, nap

Lakóhely:

A haláleset helye, ideje

Az elhunyt TAJ száma

IX. Szemétszállítási díjfizetéshez kapcsolódó települési támogatás:

A kérelmező személy személyes adatai:

Neve

Születési neve

Anyja neve

Születési hely, év, hó, nap

LaKohely

Tartózkodási hely

TAJ száma



A támogatás jogcíme:

a) egyszemélyes háztartásban élő személy, vagy

b) a családban élő 70 éven felüli személy.

Alulírott kérelmező, 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.
Az eljárás megindításáról írásbeli értesítést nem kérek.
Alulírott kérelmező kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy ajogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást jogszabályban
meghatározott módon vissza kell térítenem.

X. Szociális célú tüzelőanyag támogatás:
Kérelmező a lakásban milyen jogcímen tartózkodik:

a.! tulajdonos, b.! bérlő, cl családtag, d./ egyéb

A megfelelő rész aláhúzandó!)

Nyilatkozom, hogy széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:

rendelkezem I nem rendelkezem

(A megfelelő rész aláhúzandó!)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a

valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására

jogosult szerv ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő

felhasználásához.

Hozzájárulok, hogy a szén tüzelésére alkalmas fűtőberendezésemet a kérelem elbírálására

jogosult szerv ellenőrizheti.

Átány, 201 hó nap.

kérelmező




