Függelék az 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kérelem
Alulírott kérem, hogy részemre
 rendkívüli települési támogatást,
 temetési támogatást,
 szülési támogatást,
 óvodakezdési támogatást,
 iskolakezdési támogatást,
 felsőfokú tanulmányokat támogató segélyt,
 támogatást idősek világnapjára
(a megfelelő aláhúzandó) megállapítani szíveskedjenek.
Indokaim (rendkívüli települési támogatáshoz):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
I) Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: ........................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Születés helye, ideje: ...............................................................................................................
Lakóhely: □□□□ irányítószám ............................................ település ……………………………....
utca/út/tér ...……………….. házszám .......... épület/lépcsőház ........... emelet, ajtó

□□□-□□□-□□□

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):
Telefonszám (nem kötelező megadni): ....................................................................................
E-mail cím (nem kötelező megadni): .......................................................................................
Bankszámlaszám:…………………………………………………………………………………………………………………
2. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli
hozzátartozók száma: ............... fő
3. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő, az egy
főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók.
Név

Születési hely,
idő

Anyja neve

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele (TAJ)

1. házastársa,
élettársa
2. egyéb rokon
(akinek eltartásáról
gondoskodik)
3. gyermekei

A 3. pontban a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket; a 23 évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató gyermeket; a 25 évesnél

fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató
gyermeket; továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket kell
feltüntetni. Gyermekeken a kérelmező szülő vér szerinti, örökbe fogadott, valamint a házastárs és az élettárs
gyermekeit egyaránt érteni kell.

A jövedelmek típusai

II) Jövedelmi adatok
A kérelmezővel
A kérelmezővel
A kérelmező közös háztartásban közös háztartásban
jövedelme
élő házastárs
élő egyéb rokon
(élettárs)
jövedelme
jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkoztatásra
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
(például 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, gyermektartásdíj, árvaellátás)
5. Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátások
6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott
tartás-, ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.)
7. A család összes nettó jövedelme
8. A család összes nettó jövedelmét
csökkentő
tényezők (fizetett tartásdíj összege)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó.
…………………..,. ………………………….hónap……nap
………………………………….
Kérelmező
Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési
jogomról lemondok, mivel az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.
…………………..,. ………………………….hónap……nap
………………………………….
Kérelmező

Megjegyzés: Bármely kérelem-típushoz mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6.
pontjában feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a
családi pótlék és a GYES igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja,
valamint a GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását.
A jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratok:
a) munkabérből származó jövedelem esetén, a kérelem benyújtását megelőző hónapra
vonatkozó, a munkáltató által kiállított igazolás vagy a fizetési jegyzék,
b) álláskeresési ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ által
kiállított igazolás,
c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyévben
kiállított nyugdíjközlő lap és a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó
nyugdíjszelvény,
d) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal által a lezárt adóévről kiállított igazolás,
e) vállalkozásból származó jövedelem esetén, lezárt adóévről a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal által kiállított igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás
vagy a vállalkozó nyilatkozata,
f) tartásdíj esetén a felvett vagy fizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény,
bankszámla kivonat, átvételi elismervény vagy az érintett nyilatkozata,
g) ösztöndíjról a közép-, illetve felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás vagy az
utalást igazoló számítógépes nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom,
h) az a)-g) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő
igazolás.

Csatolandó további igazolások:
- temetési támogatáshoz: temetési költségek igazolása, halotti anyakönyvi kivonat másolata
- szülési támogatáshoz: születési anyakönyvi kivonat másolata,
- óvodakezdési támogatáshoz: a gyermekek óvodai jogviszonyának igazolása, amennyiben a
gyermek nem a Király- tó Óvoda és Bölcsőde Babóti Tagóvodájának óvodása,
- iskolakezdési támogatáshoz: gyermekek tanulói jogviszonyának igazolása, amennyiben a
gyermek nem a Kapuvár Térségi Általános Iskola tanulója,
- felsőfokú tanulmányokat támogató segélyhez: hallgatói jogviszony igazolása
- egyéb, a kérelmező által fontosnak tartott igazolás

