1. melléklet
KÉRELEM
újszülöttek támogatáshoz
1. Igénylő adatai:
a) Neve:
b) Születési neve:
c) Anyja neve:
d) Születési hely, idő:
e) Lakóhelye:
f) Lakcím bejelentés kelte:
g) TAJ száma:
h) Elérhetőség:
2. Házastárs (élettárs) adatai:
a) Neve:
b) Születési neve:
c) Anyja neve:
d) Születési hely, idő:
e) Lakóhelye:
f) Lakcím bejelentés kelte:
g) TAJ száma:
h) Elérhetőség:
3. Újszülött gyermek adatai:
a) Neve:
c) Anyja neve:
c) Születési hely, idő:
d) Lakóhelye:
e) Lakcím bejelentés kelte:
f) TAJ száma:
g) Anyakönyvi kivonat száma:
Az igénylő családjában élő személyek száma:……………..fő (az igénylővel együtt értendő)

Alulírott ………………………………………………………………… szülő/törvényes képviselő
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy …………………………………………… nevű
……………………..…………………………….………..…..…………………..
(szül.hely,
idő)
született
gyermekemmel
életvitelszerűen
Hegymagason
……………………………………………………………………..………………… (utca, házszám)
alatt élek, a kérelem beadásától számított legalább 1 éve (…………-tól) Hegymagasi lakóhellyel
rendelkezem.

Jövedelemnyilatkozat
Igénylő
jövedelme

A jövedelmek típusai

Igénylő családjában élő személyek
jövedelme
1

2

3

4

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem
3. Nyugellátás, baleseti nyugellátás,
egyéb
nyugdíjszerű ellátások
4. A gyermek ellátásához és
gondozásához
kapcsolódó támogatások (GYED, GYES,
GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj)
5. Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres
szociális és nevelési segély,
jövedelempótló támogatások, stb.)
6.
Föld
jövedelem

bérbeadásából

származó

7. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, kis összegű
kifizetések, stb.)
8. A család havi jövedelme összesen

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem:………………………………………Ft/hó
A kérelemhez csatolandó dokumentumok:
a) a gyermek születési anyakönyvi kivonat másolata,
b) a család jövedelemnyilatkozatát alátámasztó dokumentumok (jövedelem igazolás), aktív korú
jövedelemmel nem rendelkező esetében az állami foglalkoztatási szerv igazolását az álláskeresőként
nyilvántartásba vételről.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához, a nyilvántartásban szereplő adatoknak az informatikai rendszerben történő
felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:
……………………………….
igénylő aláírása

