Mellékletek száma: ……… db.

Vasmegyer Község Polgármesteri Hivatala
4502. Vasmegyer, Kossuth út 66..
K

É R E L E M

átmeneti segély megállapítása iránt
A KÉRELMEZŐ ADATAI:
Név:...............................................................................................................................................
Leánykori név:..............................................................................................................................
Születési hely, idő:........................................................................................................................
Anyja neve:...................................................................................................................................
Lakcíme:........................................................................................................................................
KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK ADATAI:
Név

Születési idő

Rokoni kapcsolat

Foglalkozás

Indokaim a következők:................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

A kérelemhez csatolni kell a család előző havi jövedelméről szóló igazolásokat (munkaviszonyból,
munkanélküli-, gyermek-, nyugdíjszerű-, rendszeres szociális ellátásból stb. származó jövedelem)

Jövedelmi adatok
Forintban

A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

1.

Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló
egyéb
jogviszonyból
származó jövedelem és táppénz

2.

Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem

3.

Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jövedelem

4.

Nyugellátás, baleseti nyugellátás,
egyéb nyugdíjszerű ellátások

5.

A gyermek ellátásához és
gondozásához
kapcsolódó
támogatások (GYED, GYES, GYET,
családi pótlék, gyermektartásdíj stb.)

6.

Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított rendszeres
pénzbeli
ellátás
(munkanélküli
járadék, rendszeres szociális és
nevelési segély, jövedelempótló
támogatások stb.)

7.

Föld bérbeadásából
jövedelem

8.

Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.)

Közeli hozzátartozók jövedelme
b)
c)
d)
a)

Összesen
e)

f)

g)

származó

9. Összes bruttó jövedelem
10. Személyi jövedelemadó vagy előleg
összege
11.

Egészségbiztosítási
nyugdíjjárulék összege

és

12. Munkavállalói járulék összege
13.

A család havi nettó jövedelme
összesen [9-(10+11+12)]

Egy főre jutó havi jövedelem:……………………Ft.

N


Y I L A T K O Z A T O K

A hiányosan benyújtott kérelmemhez az alábbi hiányzó iratokat 8 napon belül
becsatolom:
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
Amennyiben a hiánypótlásnak a megjelölt határidőig nem teszek eleget, úgy az
ügyemben az eljáró szerv a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 51.§. (1) bekezdése értelmében a rendelkezésre
álló adatok alapján dönt.


Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy az igénylőlapon közölt adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése esetén a
támogatás folyósítása megszüntetésre került és a jogosulatlanul felvett támogatást
köteles visszafizetni.



Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.tv. 10.§. (3)
bekezdése alapján az Önkormányzat a fővárosi, megyei APEH útján ellenőrizheti.

 Hozzájárulok, hogy személyi adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes
adatbázisában rögzítsék és azokat az ellátás megállapításával és folyósításával
összefüggésben, más, az ügyben hatáskörrel rendelkező államigazgatási szervek
tudomására hozzák.
 Kijelentem, hogy


Kérelmem pozitív elbírálása esetén fellebbezési jogomról
Lemondok



–

nem mondok le

*

Az eljárás megindításáról értesítésemet
Kérem

–

nem kérem

*

Vasmegyer, ………………………….
……………………………………………
nyilatkozattevő vagy törvényes képviselőjének
aláírása
* a megfelelő aláhúzandó

