14. melléklet a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati
rendelethez1
KÉRELEM
szociális vásárlási kedvezmény megállapítására
Kérelmező neve: ……………………………….születési neve: ……………………………………
szül.helye, ideje: ……………………………………………….. an: …………………………………
lakcíme: ………………………………………… tartózkodási helye: ……………………………..
családi állapota:………………….
kérelmező jövedelme: ………………….. Ft, jövedelem megnevezése: …………………………
szig. sz:…………………… lakcimkártya sz……………………telefonszám: ……………………
e-mail cime. ……………………..
Közös háztartásban élők adatai:
rokoni
Név
kapcsolat

születési ideje /év,
hó, nap/

jövedelme Ft

Nyilatkozom, hogy Hatvan Kártyával
rendelkezek*
nem rendelkezek.*
Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik Hatvan Kártyával:
– díjköteles Hatvan Kártya kiadását kérem, mely ingyenes parkolásra jogosít és hozzá
meghatározott esetben behajtási matrica igényelhető,*
– díjmentesen kérem a Hatvan Kártya kiadását, de tudomásul veszem, hogy az így kiadott
kártya ingyenes parkolásra és meghatározott területen történő behajtásra nem jogosít.*
* megfelelő aláhúzandó
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen állandó lakóhelyemen
élek. Kérelmem teljesítése esetén fellebbezési jogomról lemondok. Hozzájárulok ahhoz,
hogy személyes adataimat, hozzátartozóim adatait a kedvezmény megállapítása és
nyilvántartása céljából kezeljék.

Hatvan, 20…………………………………..
………………………………………………..
kérelmező aláírása
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Kiegészítette: 42/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2011. október 1-től.

Az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok:

személyigazolvány,
lakcímkártya,
jövedelemigazolás:
- munkaviszony esetén, az elmúlt hónap nettó átlagkeresetéről munkáltatói igazolás
- vállalkozó esetén az NAV által kiállított igazolás az elmúlt évi jövedelemről,
- 20 évesnél fiatalabb gyermek esetén nyilatkozat arról, hogy jövedelemmel nem
rendelkezik és a Munkaügyi Központ Kirendeltségének igazolása,
- 23. évesnél fiatalabb nappali tagozaton tanulmányokat folyató gyermek esetén
igazolás a tanulói jogviszonyról
- 25 évesnél fiatalabb nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató
gyermeke esetén a hallgatói jogviszonyról igazolás,
- igazolás az egyén rendszeres pénzbeni ellátásairól (csp., baleseti járadék, tartásdíj,
stb.),
a helyi adóhatóság által ellenőrzött a kérelmező által adott nyilatkozat, hogy a kérelmező
Hatvan Város Önkormányzata felé lejárt határidejű köztartozással nem rendelkezik,1
önkormányzati bérlakásban élő esetén az üzemeltető által kiállított igazolás, hogy
tartozása nincs.

Házas,- élettársi közösségben élők esetén, a fentieken kívül:
a családtag jövedelemigazolása/i:
- munkaviszony esetén, az elmúlt hónap nettó átlagkeresetéről munkáltatói igazolás
- vállalkozó esetén az NAV által kiállított igazolás az elmúlt évi jövedelemről,
- 20 évesnél fiatalabb gyermek esetén nyilatkozat arról, hogy jövedelemmel nem
rendelkezik és a Munkaügyi Központ Kirendeltségének igazolása,
- 23. évesnél fiatalabb nappali tagozaton tanulmányokat folyató gyermek esetén
igazolás a tanulói jogviszonyról
- 25 évesnél fiatalabb nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató
gyermeke esetén a hallgatói jogviszonyról igazolás,
- igazolás az egyén rendszeres pénzbeni ellátásairól (csp., baleseti járadék, tartásdíj,
stb.).

AMENNYIBEN A KÉRELMEZŐ
MEGHATALMAZÁS SZÜKSÉGES!
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Módosította: 2/2013. (I. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (6). Hatályos: 2013. január 21-től.

ÜGYÉBEN,

