6. melléklet 6/2021.(V.26.) rendelethez

KÉRELEM
Ajándékcsomag/Óvodakezdési/iskolakezdési települési
támogatás megállapítására
Kérelem indoka: ................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Kérelmező neve: ................................................................................................................................................
Születési neve: ....................................................................................................................................................
Születési helye:............................................................ Születési idő: ..................... év ...................... hó.......... nap.
Anyja neve: ..................................................... .................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): .............................................................
Állampolgársága: magyar,

egyéb: .................................................................

A kérelmező idegenrendészeti státusza: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU
kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan .
Státuszt elismerő határozat száma: .................................... /20 ...........................
Családi állapota: hajadon/nőtlen;
házas és házastársával együtt él/házas és házastársától külön él
elvált/özvegy;
élettárssal él;
egyedül él/nem egyedül él.
Lakóhely:……………………………………………………………………………………………………...
Tartózkodási hely: .............................................................................................................................................
Életvitelszerűen …………………………………………………………………………………címen élek.
Kérelmező telefonszáma :......................................................... E-mail címe : ..............................................

A támogatás összegét az alábbi formában kérem folyósítani: (megfelelő rész aláhúzandó)
pénztári kifizetéssel
postai úton
bankszámlára utalással az alábbi pénzintézeti bankszámlára:…………………………………………
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A kérelem benyújtásának időpontja t>an, a kérelmezővel közös háztartásban élők adatai:
Név
Születési hely, idő
Anyja neve
Rokoni Társadalomfok biztosítási
Azonosító Jel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő
házastárs/élettárs
jövedelme

A kérelmező háztartásában élő egyéb
személyek jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem

3. Rendszeres pénzbeli ellátás
(FHT.RSZS, ápolási díj)
4. Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jövedelem

5. Nyugellátás, baleseti nyugellátás,
egyéb nyugdíjszerű ellátások

6. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások
(GYES,GYED,CSED, családi pótlék,
gyermektartásdíj, stb.)
7. A munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbeli ellátás

8.FÖLD bérbeadásából származó
jövedelem
9. Egyéb (pl, ösztöndíj)
10. Összes jövedelem:

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................................................... Ft/hó
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Egyéb nyilatkozatok:
Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után a bíróság által
megállapított/másik szülővel való megegyezés alapján .................................................... havi
összegben
tartásdíjat kapok.
Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után tartásdíjat nem
kapok és a tartásdíj végrehajtása ügyében az alábbi intézkedéseket tettem:
• Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nem velem élő kiskorú gyermekem(im) után
a bíróság által megállapított
havi összegű tartásdíjat fizetem/nem fizetem.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben és a vagyonnyilatkozatban közölt jövedelmi adatok valódiságát
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7)
bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV és az OEP hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszűntetésre kerül, és a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt
összegben visszakövetelheti.
Kijelentem, hogy az óvodakezdési/iskolakezdési települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek
teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok/ nem mondok le.

Öskü, ................................. év .....................................hó ................. nap

kérelmező aláírása

kérelmező házastársa/élettársa aláírása

a lakásban lakó nagykorú személyek aláírása
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KITÖLTÉSI UTASÍTÁS
1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve
több lakóhely esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni.
2.
A kérelmező és a vele azonos háztartásban élők jövedelmét személyenként
kell feltüntetni.
3. A havi jövedelem kiszámításakor a rendszeres jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző hónap, a nem rendszeres jövedelem, illetve
vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell
együttesen figyelembe venni.
4. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő
igazolást vagy annak fénymásolatát (Nyugdíjas összesítő igazolás és utolsó havi
nyugdíjszelvény, nyugdíjról bankszámla kivonat, munkáltatói igazolás, utolsó
havi bérjegyzék, stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.
5. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem a közös háztartásban élők összjövedelme
osztva az ott élő személyek számával.
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