NYÉKLÁDHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
3433 Nyékládháza, Vasút u.16.
Telefon: (46) 391-420, 391-450

Ü G Y F É L F O G A D Á S:
HÉTFŐ:

13,00-TÓL – 16,00-IG

SZERDA:

78,30-TÓL – 17,00-IG

PÉNTEK:

7,30-TÓL – 12,00-IG

TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA
IRÁNTI KÉRELEM
A KÉRELMEZŐ ADATAI

Neve: ................................................................. Lánykori neve: …………………………………
Szül.idő, Helye: .......................... hely ..................... év .............................. ...hó ..................... nap
Anyja neve: ........................................ .............. Családi állapota ................ ...…………………… .
TAJ száma: ........................................ ................. Adó száma .................... ... ...............................
Állampolgársága: ............................... .......................... .............................. ... ............................... .
Lakóhelye: .................................... város ..................... .......................... út. .. ........................... hsz
Tartózkodási helye (ha nem azonos a lakóhelyével!): ................................. ... ............................... .
A TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI INDOK(OK)RA TEKINTETTEL
KÉREM MEGÁLLAPÍTANI:
1.

a) a kérelmezővel együtt élő közeli hozzátartozó 12 hónapon belül bekövetkezett halála, vagy 6
hónap belül történt házasság felbontása miatt a kérelmező családjában az egy főre jutó
jövedelem legalább 50%-kal csökkent, vagy
b) a kérelmező tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, gondoz, vagy
c) 12 hónapon belül a kérelmező vagy házastársa, élettársa, bejegyzett élettársa álláskeresővé vált
és nem részesül aktív korúak ellátásában, vagy
d) a kérelmező vagy vele együtt élő házastársának, gyermekének betegsége, balesete miatt végzett
ápolás, gondozás okán kérelmező 30 egymást követő napot meghaladóan táppénzt vesz
igénybe, vagy
e) kérelmezőt és családját elemi kár, katasztrófa, vis maior helyzet sújtotta és az eset összes
körülményét mérlegelve az ellátás hiánya a kérelmező vagy családja létfenntartását
veszélyeztetné, vagy
f) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás nélkül az elhunyt személy
eltemettetéséről a kérelmező más módon nem tud gondoskodni, mert a temetési költségek
viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti
2.
Temetési költségekhez való hozzájárulás
(a megfelelő részt kérjük aláhúzni)
A kérelem rövid indokolása: a …………….. helységben 20 … év …………… hó … napján elhunyt
…………………………………..(szül:…. év …………. hó … nap, anyja neve: …………………..,
volt ……………………………………………………….. szám alatti lakos
- Hozzátartozóm eltemettetéséről magam vagyok köteles gondoskodni, de a temetési költségek
viselése a magam, illetve a családom megélhetését veszélyezteti,
- Eltemettetéséről magam gondoskodtam, annak ellenére, hogy arra nem voltam köteles, ezért
kérem részemre a segély megállapítását.
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3. A települési támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, a
csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú
pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez nyújt
támogatást.
4. * A települési támogatást
- pénzben postai utalással, vagy
- lakossági folyószámlára utalással………………………………………….számlaszámra, vagy
- készpénzben pénztári kifizetéssel kérem folyósítani.
*( Megfelelő rész aláhúzandó.)

NYILATKOZATOK
A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ:

Alulírott: ..................................................................... - a kérelemhez mellékelt tájékoztatóban foglaltak
ismeretében - büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmemben megjelölt adatok a
valóságnak mindenben megfelelnek, egyben az alábbi nyilatkozatokat teszem.
Hozzájárulok, hogy személyi adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes adatbázisában rögzítsék
és azokat az átmeneti segély megállapításával és folyósításával összefüggően más - az Ügyben
hatáskörrel rendelkező - szervek, illetve, természetbeni segélyezés esetén a határozatban megjelölendő
gazdálkodó szervezet tudomására hozzák,

Kérelmem kedvező elbírálása esetére az ügyemben hozandó határozat elleni fellebbezési
jogomról lemondok.
Az ügyfél a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.
törvény 29.§. (9) bekezdésbe foglalt értesítést kéri:

IGEN

NEM

Nyékládháza, 20 .......... év ............... hó ................ nap

____________________________
kérelmező aláírása
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Jövedelemnyilatkozat
1. Személyi adatok:
Az ellátást igénylő neve:………………………………………………………………………...
leánykori név:……………………………………………………………………………………
Anyja neve:………………………………. TAJ száma:………………………………………..
Születési helye, ideje:…………………………………………………………………………...
2. Az ellátást igénylő lakóhelye:……………………………………………………………….
3. Az ellátást igénylő tartózkodási helye:……………………………………………………...
4. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes a törvényes képviselő neve:…………………….
5. A törvényes képviselő lakóhelye:…………………………………………………………...
6. Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma:………………………...fő
7. A 6. pontban szereplő közeli hozzátartozó neve, születési ideje, helye, anyja neve,
rokoni kapcsolat, TAJ száma:
a,……………………………………………………………………………………….…….
b,…………………………………………………………………………………….……….
c,……………………………………………………………………………………….…….
d,……………………………………………………………………………………….…….
e,……………………………………………………………………………………….…….
f,………………………………………………………………………………………….….
g,………………………………………………………………………………………….….
Kitöltési utasítás:
1. Lakóhelyként a személyi igazolványban szereplő állandó lakóhely címét kell feltüntetni.
2. Közeli hozzátartozó a házastárs, élettárs, az egyenes-ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha és
neveltgyermek, az örökbefogadó, a mostoha és nevelőszülő.
3. Egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni.
4. A 2.és 3. jövedelem típusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző hónap
átlagjövedelmét kell szerepeltetni.
5. A 2. és 3. jövedelem típusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó
személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell
beírni.
6. A jövedelem-nyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást, vagy annak
fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés, adóigazolás) a jövedelem-nyilatkozathoz
csatolni kell.
7. Az egy főre jutó havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók
számával.
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Jövedelmi adatok:
Jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

a,

Közeli hozzátartozók jövedelme
b,
c,
d,
e,
f,

Összesen
g,

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
3. Ingatlan, ingó
vagyontárgyak értékesítéséből
származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátás
5. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó,
támogatások
(GYED,GYES,GYET, családi
pótlék, gyermektartás díj)
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátás
7. Föld bérbeadásából
származó jövedelem
8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem)
9. Összes bruttó jövedelem
10. Személyi jövedelemadó
vagy előleg összege
11. Egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulék összege
12. Munkavállalói járulék
összege
13.A család nettó havi
jövedelme (9-10+11+12)
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ……………………………………Ft/fő.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek. Tudomásul veszem, a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993.III. törvény 10.§. /3/ bekezdése alapján az önkormányzat a megyei
APEH útján ellenőrizheti.
Dátum:……………………………..
…….……………………………………
az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője aláírása
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