
         6. melléklet a 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

                                                  A hivatal tölti ki    →

    Várpalotai Polgármesteri Hivatal
      Szervezési, Intézményirányítási
                 és Szociális Iroda
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Pf.:76
Tel.: (88) 592-660        Fax.: (88) 575-760
                    

K É R E L E M

Létfenntartási támogatás - Gyógyszertámogatás – Rendkívüli  gyermekvédelmi támogatás –
Temetési támogatás - Elemi károsultak támogatása megállapítása iránt. *

Név: .........................................................Születési név:..............................................................

Születési hely:..........................................Születési idő (év, hó, nap):..........................................

Anyja neve:..............................................Állampolgársága:........................................................

Bejelentett lakóhely: .....................................................................................................................

Bejelentett tartózkodási hely: .......................................................................................................

Tényleges lakóhely, ahol életvitelszerűen tartózkodik:................................................................

TAJ szám:.................................................

Számlaszám (amennyiben a folyósítást számlára kéri): ..........................................................................

Velem egy lakásban életvitel szerűen együtt lakó személyek:

       Név           Születési hely, idő         Rokoni kapcsolat      TAJ szám        Munkahely
                    (év, hó, nap) anyja neve                                                           (iskola, óvoda)
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Indokaim:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

VÁRPALOTAI
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Irat száma:

Érkezett:

Előadó: Előszám:

Melléklet: Ügytípus:



N Y I L A T K O Z A T
a rendszeres és nem rendszeres jövedelmekről

Jövedelemnyilatkozat

A jövedelmek típusai
A kérelmező
jövedelme

A
kérelmezővel

közös
háztartásban
élő házastárs

(élettárs)
jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő

egyéb rokon
jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból 
származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak 
értékesítéséből származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermekek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó támogatások 
(GYED, GYES, GYET, családi pótlék, 
tartásdíj, árvaellátás)
6. Munkaügyi szervek által folyósított 
rendszeres pénzbeli ellátás
7. Föld bérbeadásából származó 
jövedelem
8. Egyéb (kapott tartás-, ösztöndíj, 
értékpapírból származó jövedelem, kis 
összegű kifizetések stb.)
9. Összes nettó jövedelem
10. a család összes nettó jövedelmét 
csökkentő tényezők (tartásdíj összege)

Nyilatkozom,  hogy  a  csatolt  jövedelmeken  kívül  más  jövedelemmel  nem  rendelkezem,  nem
rendelkezünk.  Tudomásul  veszem,  hogy  valótlan  adatközlés  esetén  a  segély  visszafizetésre
kötelezhet az Önkormányzat.

Várpalota, ……………………………….
                                                                                                      …………………………………….
                                                                                                                   kérelmező aláírása

T Á J É K O Z T A T Ó
(a kérelem kitöltése előtt szíveskedjen elolvasni)

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- kérelmező személyi igazolványát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját
- nyugdíjas személy esetében a nyugdíjas igazolványt,
A kérelemhez mellékelni kell:
-  a  lakásban  együtt  élők,  kérelem  benyújtását  megelőző  havi  jövedelméről  szóló  igazolását  (valamennyi
jövedelemről),  nem havi  rendszerességgel  szerzett,  illetve  vállalkozásból  származó  jövedelem  esetében  a
kérelem benyújtásának hónapját megelőző egy év jövedelmének egy havi átlagáról szóló igazolást (azokat a
hónapokat, amelyek adóévvel lezárt évre esnek, az átlagjövedelem kiszámításánál a bevallott éves jövedelemnek
e hónapokkal arányos összegében kell figyelembe venni.)    
-  munkanélküli  esetén  a  Munkaügyi  Központ  igazolását arról,  hogy  regisztrált  munkanélküli,  és
elhelyezkedése érdekében együttműködik.
- nem tanköteles gyermek iskolalátogatási igazolását.


