Előzmény:

Ügyintéző:

A kérelmet átvette:

Átvétel időpontja:

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM
Igényelt támogatás formája (aláhúzandó):
rendkívüli: rendkívüli települési támogatás, beiskolázási rendkívüli támogatás, szülési
támogatás, temetési támogatás, szociális kölcsön
rendszeres: lakásfenntartási települési támogatás, gyógyszertámogatás, térítési díj támogatás
Kérelmező TAJ száma:
Személyi adatok
1. Az ellátást igénylő neve:
Leánykori neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Családi állapota:

2. Az ellátást igénylő állandó lakóhelye:
tartózkodási helye:
3. A családban/háztartásban* élők személyi adatai:
Rokoni
Születési
NÉV
Kapcsolat
idő

Jövedelem
Összege
jogcíme

1.
2.
3.
4.
5.
6.
A kérelem indokai:

(rendkívüli élethelyzet megnevezése, létfenntartási gond oka, beiskolázás költségei, gyermek
megszületésének ténye, hozzátartozó eltemettetésének ténye, szociális kölcsön esetén a váratlan kiadás összege, visszafizetés
módja)

JÖVEDELEMNYILATKOZAT**
(Jövedelmi adatok a kérelem benyújtását megelőző hónapban/a 2. pontban foglalt
jövedelmek közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagában)
A jövedelmek típusai

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kérelmező
jövedelme

Kérelmezővel közös
háztartásban élő
házastárs
egyéb
(élettárs)
rokon
jövedelme jövedelme

Összesen

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból és alkalmi munkából származó
jövedelem és táppénz
Vállalkozásból, őstermelői tevékenységből származó
jövedelem
Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből,
vagyoni értékű jog átruházásából származó
jövedelem
Gyermekek ellátásához és gondozásához kapcsolódó
támogatás (GYES, GYET, GYED, családi pótlék,
gyermektartásdíj stb.)
Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások
Állam által folyósított egyéb rendszeres pénzbeli
ellátás (munkanélküli ellátás, aktív korúak ellátása,
ápolási díj stb.)
Föld bérbeadásából származó jövedelem
Egyéb (ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések, stb.)
Összes bruttó jövedelem:
Személyi jövedelemadó vagy előleg összege:
Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege
Munkavállalói járulék összege:
A család összes nettó jövedelme: 9-(10+11+12)

Az egy főre jutó havi nettó jövedelem:

Ft/fő.

Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (6) bek. alapján az önkormányzat ellenőrizheti.
Amennyiben a lakás és a vagyon fenntartási költségei meghaladják a jövedelemnyilatkozatban
szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.
Igazolt havi gyógyító ellátás (gyógyszer)költség:
Ft. **
Igazolt havi villanyáram-, víz- és gázfogyasztás, csatornahasználat, szemétszállítás díja, a

lakbér vagy albérleti díj, lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészlete, közös költség
együttes összege:
Ft **
A fűtésre felhasznált tüzelőanyag (aláhúzandó): gáz, villanyáram, fa, szén, egyéb:
Sásd, 201 ,

támogatást kérő és nagykorú hozzátartozók aláírása
*

A házastárs, élettárs, 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, illetve a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató, valamint korhatárra való tekintet nélkül a
tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, mostoha- és
nevelt gyermek tartozik a családba. Lakásfenntartási támogatás esetén a háztartásban élő minden személyről nyilatkozni kell.
**
A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást (nyugdíj-szelvényt, munkáltatói
igazolást, szerződést, stb.), a gyógyító ellátás költségéről a háziorvos által kiállított igazolást, a lakásfenntartási kiadásokhoz
az utolsó havi számlákat a kérelemhez csatolni kell.

