
3. melléklet a 13/2018. (VIII.15.) önkormányzati rendelethez

   RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM)  

Kérelmező neve:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Családi állapota:                         Telefonszám:
TAJ szám:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye, ahová a tüzelőtámogatást kéri :
(lakcímkártya fénymásolata kötelező)!!))

Havi jövedelme:
Munkabér: Nyugellátás:
Gyes., gyed.: Családi pótlék:
Alkalmi munka: Gyermektartásdíj:
Egyéb:

NAGYKORÚ CSALÁDTAGOK (házastárs, élettárs, nagykorú gyermek)
1.)
Neve: Leánykori neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Rokoni kapcsolat:
TAJ szám:

Havi jövedelme:
Munkabér: Nyugellátás:
Gyes., gyed.: Családi pótlék:
Alkalmi munka: Gyermektartásdíj:
Egyéb:
2.)
Neve: Leánykori neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Rokoni kapcsolat:
TAJ szám:

Havi jövedelme:
Munkabér: Nyugellátás:
Gyes., gyed.: Családi pótlék:
Alkalmi munka: Gyermektartásdíj:
Egyéb:



KISKORÚ CSALÁDTAGOK
(kérelmezővel egy lakásban élők)

1.)
Neve: Anyja  neve:
Születési helye, ideje:
Rokoni kapcsolat:                                  TAJ szám:
Óvoda, Iskola megnevezése:
2.)
Neve: Anyja  neve:
Születési helye, ideje:
Rokoni kapcsolat:                                  TAJ szám:
Óvoda, Iskola megnevezése:
3.)
Neve: Anyja  neve:
Születési helye, ideje:
Rokoni kapcsolat:                                 TAJ szám:
Óvoda, Iskola megnevezése:
4.)
Neve: Anyja  neve:
Születési helye, ideje:
Rokoni kapcsolat:                                 TAJ szám:
Óvoda, Iskola megnevezése:

Kérelem benyújtásának indoka (kérem húzza alá a megfelelőt):

Települési  tüzelőanyag  támogatás  egy  háztartásnak  évente  egy  alkalommal
(háztartás:  az  egy  lakásban  együtt  lakó,  ott  bejelentett  lakóhellyel  vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége)

Települési temetési támogatás

Települési létfenntartási támogatás:
- lakhatási hátralékkal kapcsolatos támogatás
- betegség/gyógyszertámogatás
- megélhetési támogatás

Települési gyermeknevelési támogatás:
- a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
- a gyermek, fiatal felnőtt iskoláztatásának biztosítása érdekében,
- a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz vagy a

gyermek  családba  való  visszakerülésének  elősegítéséhez  kapcsolódó
kiadások miatt



A kérelemhez csatolni kell:
- a kérelmezővel egy háztartásban lakó valamennyi jövedelemmel rendelkező
személy  jövedelméről  szóló  igazolást  a  kérelem  benyújtását  megelőző
hónapról (munkabér, gyes, családi pótlék, nyugdíj, stb.),
-  a  gyermektartásdíj  megállapításáról  szóló  jogerős  bírói  döntést,  ennek
hiányában a szülők nyilatkozata a gyermektartásdíjra vonatkozóan,
- vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az
állami adóhatóság által kiadott igazolást, a le nem zárt időszakra vonatkozóan
könyvelői igazolást vagy a vállalkozó nyilatkozatát,
- a kifizető szerv által kiállított tárgyévre vonatkozó nyugdíjösszesítő, valamint
az utolsó havi nyugdíj igazolását,
-  a  kérelmező  háztartásában  élő  nem  tanköteles  korú  nappali  oktatásban
részesülő  gyermek(ek)  iskolalátogatási  vagy  hallgatói  jogviszonyról  szóló
igazolását,
- amennyiben a kérelmező gyermekét egyedül nevelő szülő, az egyedülállóság
tényét  igazoló  dokumentumot  (elvált  vagy  házastársától  különélő  kérelmező  esetében  a
gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott
bírósági  vagy  gyámhatósági  döntés  vagy  a  gyámhatóságról,  valamint  a  gyermekvédelemi  és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésében meghatározott
jegyzőkönyv),
-  az  állami  foglalkoztatási  szerv  igazolását  a  regisztrációról,  valamint  a
regisztrációt követő folyamatos együttműködésről, amennyiben a támogatást
igénylő jövedelemmel nem rendelkezik,
-  tankötelezettségi  kort  betöltött  személy  esetén,  az  oktatási  intézmény
igazolását a nappali oktatási rendszerben tanulói vagy hallgatói jogviszonyról,
-  a  lakásfenntartással  kapcsolatos  közüzemi,  szolgáltatási  díjhátralék
felhalmozását bizonyító dokumentumokat,
- háziorvos igazolását a gyógyszerek fajtájáról, mennyiségéről,
-  a  gyermek,  fiatal  felnőtt  óvodáztatásával,  iskoláztatásával  kapcsolatos
költségeket igazoló dokumentumot,
-  a  gyermek  egészségi  állapotának  megőrzésével  és  helyreállításával
kapcsolatos költségeket igazoló dokumentumot
- települési temetési támogatásra irányuló kérelem esetén a halotti anyakönyvi
kivonat másolatát és a kérelmező nevére kiállított temetési számla másolatát

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS

Hivatalosan igazoljuk, hogy _______________________________________ (név)

_____________________________________________ szám alatt lakó dolgozónk

utolsó havi nettó keresete: ________________ Ft.

A nettó keresetet levonás nem terheli/ terheli: __________________Ft.

Kelt.: ________________________
                                                                                                     _________________
                                                                                                                 aláírás



NYILATKOZAT

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy alkalmi munkából

származó jövedelmem a kérelem benyújtását megelőző hónapban 

_____________ Ft volt.

Kelt.: _______________________
                                                                                                     _________________
                                                                                                                 aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermeke(i)m után

a kérelem benyújtását megelőző hónapban tartásdíjban nem részesültem.

Kelt.: _______________________
                                                                                                     _________________
                                                                                                                 aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermeke(i)m után a

kérelem benyújtását megelőző hónapban ____________ Ft összegű tartásdíjban 

részesültem.

Kelt.: _______________________ 
                                                                                                     _________________
                                                                                                                 aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtását 

megelőző hónapban jövedelemmel nem rendelkeztem.

Kelt.: _______________________
                                                                                                     _________________
                                                                                                                 aláírás

Tájékoztatás:  Amennyiben  a  települési  támogatást  kérő  a  kérelmében  valótlan
adatokat  tüntet  fel,  a  további  támogatásból  tárgyévben  kizárható,  illetve  a
jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetésére kötelezhető!

Alulírott,  büntetőjogi  felelősségem tudatában  kijelentem,  hogy  a  feltüntetett
adatok a valóságnak megfelelnek.

Bicske, ___________________                                      
                                                                                           ___________________
                                                                                               kérelmező aláírása


