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1. melléklet
a 8/2018. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM és JÖVEDELEMNYILATKOZAT
temetési célú és rendkívüli települési támogatás igényléséhez
I. Személyi adatok
1. Támogatást kérő neve: .............................................................................................................
2. Születési neve: ..........................................................................................................................
3. Szül.helye, ideje: ......................................................................................................................
4. Anyja neve: ..............................................................................................................................
5. Lakcíme: ...................................................................................................................................
6. Tartózkodási helye: ..................................................................................................................
7. TAJ száma: ...............................................................................................................................
8. Bankszámlaszáma: ...................................................................................................................
9. Telefonszáma (nem kötelező megadni): ..................................................................................
10. Az ellátást az alábbi személyre/személyekre kéri: ...................................................................
......................................................................................................................................................
11. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók neve, családi minősége:
11.1. ..............................................................................................................................................
11.2. ..............................................................................................................................................
11.3. ..............................................................................................................................................
11.4. ..............................................................................................................................................
11.5. ..............................................................................................................................................
11.6. ..............................................................................................................................................
11.7. ..............................................................................................................................................
12. Az igényelt támogatás célja, formája és a kérelem indoklása:
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II. Jövedelmi, vagyoni adatok
1. A kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek havi nettó jövedelme forintban:

1
2

3

4

A

B

A jövedelem típusa

Kérelmező

C
A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek
1
2
3
4

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó jövedelem, táppénz
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
jövedelem
Gyermekgondozási támogatások,
gyermektartási díj, családi pótlék,
gyermeknevelési támogatás

5

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások

6

Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
ellátások

7

Egyéb jövedelem (pl. ingó, és
ingatlan bérleti díj)

8

Összes jövedelem

2. A család tulajdonában, vagy használatában lévő
2.1. gépjármű, gépi meghajtású termelőeszköz (típus, kor): ..................................................................................................................
2.2. a család által lakott ingatlanon felüli ingatlan (cím, ingatlan típusa): ..............................
.................................................................................................................................................
2.3. termőföld (ha): .................................................................................................................
2.4. vagyoni értékű jog: ...........................................................................................................
III. Nyilatkozatok
Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdés alapján a
szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján –
ellenőrizheti.
Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul igénybe vett ellátást vissza kell térítenem.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Kelt:
kérelmező

