1. melléklet a 12/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez1
Települési támogatás
Ügyintéző:
KÉRELEM
GYERMEK NEVELÉSE JOGÁN MEGÁLLAPÍHATÓ
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KIUTATLÁSÁHOZ

Alulírott …………………………………………Hatvan, …………………………………..
szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Általános
Igazgatási Osztályához, hogy részemre az alábbi indokaim alapján települési támogatást
kiutalni szíveskedjenek.
Egyben hozzájárulok ahhoz, hogy személyes
segélykérelmem elbírálása céljából kezeljék.

adataimat,

gyermekeim

Indokaim:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Az eljárás megindításáról írásbeli értesítést nem kérek.

Hatvan, 20 ………………………………

…………………………………………
kérelmező aláírása
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Módosította: 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2015. július 1-től.

adatait

ADATLAP
IGÉNYLŐ ADATAI:
Név:…………………………………………születéskori név:……………………………..….
születési hely és idő:………………………………anyja neve:…………………………….…
lakóhely:……………………………………………….telefonszám:……………………….….
tartózkodási hely:………………………………..
szem..ig.szám:…………………………lakcímkártya szám:………………………………….
családi állapota:………………………

TAJ száma: …………………………….

igénylő jövedelme:…………………………… foglalkozása:…………………………………
VELE KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ADATAI:
Név

Rokoni kapcsolat Születési hely,
idő
anyja neve

Összes jövedelem:………………………

TAJ száma

Jövedelem

Egy főre jutó jövedelem:………………………

Az ADATLAPON szereplő személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy az általam közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Hatvan, 20…………………………

………………………………..
kérelmező aláírása
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Az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok:
(települési támogatás)
Egyedülálló esetén:
személyi igazolvány,
lakcímkártya,
jövedelemigazolás:
munkaviszony esetén, az elmúlt három hónap nettó átlagkeresetéről igazolás,
vállalkozó esetén a NAV által kiállított igazolás az elmúlt évi jövedelemről,
20 évesnél fiatalabb gyermek esetén nyilatkozat arról, hogy jövedelemmel nem
rendelkezik, valamint igazolás a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától arról,
hogy ellátásban nem részesül,
25 évesnél fiatalabb nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató
gyermeke esetén a hallgatói jogviszonyról igazolás,
igazolás az egyén rendszeres pénzbeni ellátásairól (csp., baleseti járadék, tart.
díj, stb.),
gyermek/ek lakcímkártyája,
nem saját gyermek esetén a gyermek elhelyezése, vagy a gyámrendelés
tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozat.
Házas,- élettársi közösségben élő esetén, a fentieken kívül:
a családtag jövedelemigazolása/i:
a. munkaviszony esetén, az elmúlt három hónap nettó átlagkeresetéről
munkáltatói igazolás,
b. vállalkozó esetén a NAV által kiállított igazolás az elmúlt évi jövedelemről,
20 évesnél fiatalabb gyermek esetén nyilatkozat arról, hogy jövedelemmel nem
rendelkezik, igazolás a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától arról, hogy
ellátásban nem részesül,
25 évesnél fiatalabb nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató
gyermeke esetén a hallgatói jogviszonyáról igazolás.

AMENNYIBEN
KÉRELMEZŐ
NEM
MEGHATALMAZÁS SZÜKSÉGES!

SZEMÉLYESEN
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JÁR

EL

ÜGYÉBEN,

