Valkó Nagyközség Önkormányzata
2114 Valkó, Rákóczi u. 3.06/28-483-443 06/28-572-031
E-mail: szoc@valko.hu
3. számú melléklet az 1/2015.(II.26.) Önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
települési támogatás megállapítására
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1. Neve: …...........................................................................................................................................
1.2. Születési neve: …............................................................................................................................
1.3. Anyja neve: ….................................................................................................................................
1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): …............................................................................................
1.5. Lakóhelye: ......................................................................................................................................
1.6. Tartózkodási helye: .........................................................................................................................
1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …........................................................................................
1.8. Állampolgársága: …………………………………………………………………………………
1.9. Telefonszám: …………………………...........................................................................................
1.10. Lakó, illetve tartózkodási helyére történő bejelentkezésének időpontja: ……………………….
1.11. Bankszámlaszám: .........................................................................................................................
2. A közeli hozzátartozókra vonatkozó adatok:
2.1. A kérelmező családi körülménye:
2.1.1.  egyedül élő

2.1.2.  nem egyedül élő

2.2. A kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: …….…….......... fő.
A

B

C

D

E

G

Közeli hozzátartozó
neve
(születési neve)

Anyja neve

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele

Családi kapcsolat
megnevezése

Megjegyzés*

1.
2.
3.
4.
5.
* Ebben az oszlopban kell feltüntetni,
a) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik,
b) életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének
betöltését megelőzően is fennállt.

3. Jövedelmi adatok:
A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozók havi jövedelme forintban:
A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastársa
(Élettársa)

Gyermeke

Gyermeke

Gyermeke

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből közfoglalkoztatásból
származó:
2. Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más
önálló tevékenységből
származó
3. Alkalmi
munkavégzésből származó
4. Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
5. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
6. Önkormányzat, járási
hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított
ellátások

7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelmet
csökkentő kiadás (pl.:
tartásdíj fizetés)

3.1. A család összjövedelme (ügyintéző tölti ki!!):

.................................Ft

3.2. Egy főre jutó jövedelem (ügyintéző tölti ki!!):

..................................Ft

4. A támogatási kérelem fajtája:
4.1. Eseti támogatás
4.2. Temetési támogatás
4.3. Rendkívüli támogatás
5. A támogatási kérelem indoka:
 Élelem
 Ruházat
 Temetési költség




Rezsi költség
Gyógyszer, betegség

o Elhunyt neve: ………………………..…………………………………………………………
o Elhunyt lakcíme: …………………………………………………….…………………………
o Hozzátartozói minősége: ……………………………………………….………………….......


Egyéb: ......................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………..……....................

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan
adatközlés esetén a támogatás visszavonható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett
támogatás ellenértékét az önkormányzat kamattal megemelt összegben visszakövetelheti.
Valkó, 2015. ...........................................
…....................................................................
kérelmező

