Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018 (11.13.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (11.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Bögöt Község Önkormányzatának Képviselö-testülete a szociális igazgatásról és szociál
is
ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 32.
(3) bekezdésében, a 132.
(4) bekezdés g)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezd
és
8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kővetkező önkormányzati rendele
tet
alkotja.
1. A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (11.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
:
R.) 3. helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, az eseti jelleggel nyújtott szociális támoga
tást
a határozat véglegessé válásának a napját követő 5 napon belül a Sáiwári Közös Onkormányz
ati
Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Iroda utalja, vagy fizeti ki.
(2) Ha az eseti jelleggel nyújtott szociális támogatás folyósításának az (1) bekezdés szerint
i
határideje miatt a kérelmező élete, testi épsége veszélyeztetetté válna, a szociális támogatást
a
polgármester utasítására a határozat véglegessé válásakor házipénztárból kell kifizetni.”
2.*AzR.
ci) I. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
e) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,
cl) 6. melléklete helyébe a 4. melléklet
lép.
3.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Bögöt, 2018. február 12.
Farkas László
polgármester

1W

dr. Szijártő Valéria
címzetes Ibjegyző

Kihirdetve: Rögöt, 2018. február 13

dr. Szijá 6 Véda
címzetes főjegyző

1. melléklet a 3/2018 (11.13.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 3/2015. (11.19.) önkormányzati rendelethez
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda
cím: 9601 Sánár. Pf. 78. telefon: 951523106. 523129. 523133

IPT

ldőskorúak pénzbeli támogatásának megállapítása iránti kérelem
‘0

aa
.

Beérkezés

=

Postára adás
az atvevo alairasa
I. A kérelmezőre vonatkozó adatok
Aluhrott
kérelmező családi és utóneve:

TAJ:

születési neve:
(A)

születési helye:_______________________ város/község, születési ideje:

anyja neve:

lakóhelye:
közter. neve

tartózkodási helye:

város/község
közter.jellege__ hsz/hrsz, „ép.

lph. „„cm.

ajtó

város/község
közter. neve

Éktvitelszerűen D a lakóhelyemen élek.

közter, jetlege

—

hszihrsz.

ajtó

O a tartózkodási helyemen élek.
kérem

(8)

Ft összegü időskorútik pénzbeli támogatásának a megállapítását.
A támogatást
(C)

(név) részére

D Az (A) rovatban feltüntetett lakóhely reD Az (A) rovatban feltüntetett tartózkodási helyre postai kiflzetéssel
fl fizetési számlaszámra átutalással
kérem folyósítani.
A kérelmezó családjának tagjaira vonatkozó adatok (a nem kitöltött rovatokat
szíveskedjen kihúzással jelölni)
Rokonsági fok*

Név

Születési hely,idő

Anyja neve

a kérelmező
a kérelmező házastársalélettársa

16 évesnél fiatalabb

gyermck(ek)
20 évesnél fiatalabb, önálló kercseitel
nem rcndelkczü emiek(ek)

(1))

23 évesnél fiatalabb, ónálló keresetiel
nem rendelkező, nipaIi oktatás

munkarendje szerint tanulmányokat
folytató_gyermek(ek)
25 évesnél fiatalabb, Önálló kereseliel
nem rendelkező, tsőokiatási
intézmény nappali tagontán
tanulmányokat folytaló gyennek(ek)
Fogyalékos vérszerinti, örökbe
fogadott, illetve nevelt gyenek(ek) **
I
* A család tagjaiként keilfehüntetni
az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakó vagt tartózkodási lzefl3yl rendelkező
köze/t hozzátartozókat
(hdzastárs élettárs, gyermekek).
Fogyaiékos gyermekkint kel! ‚figyelembe lenni korhatán’a való tekintet nélkül
a tartósan bewg, a: antista. illetve a testi, é,téks:eni, értelmi vagy
beszédíogyatékos_gyermeket._amennyiben ez az_állapota_a 25. életét’ének belölttLrét_megelőzően_is
fennóUl.

Jövedelemnyilatkoznt (a nem kitöltött rovatokat szíveskedjen kihúzással jelölni)
Házastárs,
Kerelmezo
Gyermekek
A jövedelem típusa
elettars
NE VE ÉS HA VIJÖV EDELM E(Ft)
Havi rendszerességgel járó
jövedelem esetén a kérelem
benyújtásá megelőző hónap
jövedelme (pl. munkabér. családi
pótlék, gyermekgondozási
támogatás, nyugdíj Vagy
nyugdíjszerű ellátások, rendszeres
szociális ellátások)
Nem havi rendszerességgel szerzett
jövedelem esetén a kérelem
benyújtásúnak hónapját közvetleiiül
megelőző 12 hónap alatt szerzett
jövedelem egyhavi átlaga
Vállalkozásból származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtásának
hónapját közvetlenül megelőző 12
h6nap alatt szerzett jövedelem
egyhavi átlaga
‚

..

.

(E)

.

ÖSSZES JÖVEDELEM
A kérelem (D) rovatban feltüntetett

(F)

nagykorú személy(ek) nyilatkozomlnyilatkozunk, hogy az (E) rovatban feltüntetett
jövedelmen kívül más, az Szt. ID. * (2) bekezdése szerinti jövedelemmel nem rendelkezem
irendelkezünt

a kérelmező nagykorú közeli

hozzátartozójának aláírása

a kérelmező nagykorú közeli

hozzátartozójának aláírása

Az alábbi igazoló dokumentumokat csatolom a kérelemhez:
(G)

További nyilatkozatok:

(H)

Kelt:

(1)

Kérelmező ügyll neve

üeyfél aláírása

a kérelmező nagykorú közeli
hozzátartozójának uláirósa

2. melléklet a 3/2018 (11.13.) önkormányzati rendelethez
‚2. melléklet a 3/2015. (11.19.) önkormányzati rendelethez
1,

Sárvári

L
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Közös Önkormányzati
Hatósági Iroda
9600 Sánár, Várkerület u. 2.

Hivatal

ÜgyféIfngadás rendje a Sánári Közös Önkormányzati hivatal iIatóiágl Iroda (9600 Sárvár.
Várkerűlet o. 2.)
földszint 7. számú hivatali helyiségében: hétfő 8-12 óráig, kedd; 13-16 óráig,
szerda: 8.12 óráigét 13-16 óráig, csütörtök: ügyféilégadás nincs, péntek: 8-12 óráig
levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523.157
telefonszámok: (06 95) 523-106, 523-129, 523.133

Kérelem a lakhatúshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési
támogatás megállapítására
Beérkezés
Postára adás

-

az átvevő aláírása

—

1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1.1. Neve
1.1.2. Születési neve’
1.1.3. Anyja neve’
1,1.4. Születés helye, ideje (óv, hó, nap)
1.1.5. Lakóhelye: D D D Oüirányitószám
utca/úWtér

település
házszám

1.1.6. Tartózkodási helye: D D O EDirányitószám
utca/út/tér
házszám..,...... épület/tépcsöház
........

.„..‚..

épület/lépcsőház

emelet, ajtó
település

emetet, ajtó

I 1.7. Társadalombiztositási Azonosító Jele: D D O D D D D D O
1.1.8. Allampolgársága’
1.1.9. Telelbnszám (nem kötelező megadni)
1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni)’
-

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgársiig esetén):
1.2.1. C szabad mozgás és tanózkodásjogával rendelkező, vagy
1.2.2. D EL’ kék kártyávai rendelkező, vagy
1,2.3. D beváiidoroWletelepedett, vagy
1.2,4. D menekülUoltalmazotUhontalan.
Ii. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcimen) élők számw
fő.
1.4. Kéretmező háztartásában élők személyi adatai:
A
B
Név
Születési helye, ideje (év,
(születési név)
hó, nap)

C
Anyja neve

D
Társadalombiztositási
Azonosító Jele

‚

t___

L

1.5. Ki jelentem. hogy a kérelem benyújtása időpontjában a háztanásom táblázatban feltüntelett
tagjai között van olyan személy:
a) aki után vagy részére súlyos fogyaiékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot
folvósitanak; ha
igen. akkor e személyek száma
W aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma
fó,
c) aki gyermekét euyedülállóként neveli: ha igen. akkor e személyek száma
fő

2. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme jbrintban:
A

F

Ajovedelem tipusa
...

kerelmezo
‚.

..

C

A kérelmezövel közös háztartásban éló további
szemelyek

Munkaviszonyból és más foglalkoztatásijogviszonyból
származó
ebböl: kőzfoglalkoztatásból származó

I

2.

.

7

Társas és egyéni vállalkozásból. östermelői, illetve
szellemi ás más őnáilő ievékenységból származó

3.

Táppénz, gyennekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerú rendszeres szociális
ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal ás munkaügyi szervek által
folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

3. Lakásviszonyok
3.1. A támogatással érintett lakás nagysága

m2.

3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme
4. Nyilatkozatok
4.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék
működik— nem működik
(A megfelelőrész aláhúzandó!).
Amennyiben igen. kétjük, nevezze meg a szolgáltató
4.2. Á lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):
A támogatás megállapítását a
lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos
rendszeres
kérem, amely megtizetésének elmaradása a lakhatásomat a legnagyobb
mértékben veszélyezteti.
A támogatás folyósitását a
(szolgáltató neve) utalással kérem.
5.1. Kérelmező: A kérelem benvújtását megelőző hónapban rendszcrcsjövedelmem az Szt. 10. (2) bekezdés
a) pontja alapján
5.1.1.0 nem volt,
5.1.2. D
kívül nem volt,
továbbá az Szt. 10. * (2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásána
k hónapját közvetlenül
megelőző 12 hónap alatt
5.1.4. O jövedelmet nem szereztem,
5.1.5. Dhi átlagban
Ft jövedelmet szereztem, melyet nem az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. övi LXXV.
törvényben foglaltak szerint végeztem.
kérelmezö aláírása
5.2. A kérelmezővel azonos lakcímen élő liózastársaiélettársa:
Alulirott
nyilaikozom, hogy a kérelem benyüjtását megelőző hónapban
rendszeres jövedelmem az Szt. 10. (2) bekezdés a) pontja alapján
5.2.1.0 nem volt,
5.2,2, CIa
kívül nem volt,
továbbá az Sn. IG.
(2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyűjtásának hónapját közvetlenül
megelözó 12 hónap alatt
5.2.3. O jövedelmet nem szereztem,
5.2.4. ‚Ihavi átlagban
Ft jövedelmet szereztem, melyet nem az egyszerűsített Ibglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV.
törvényben foglaltak szerint végeztem.
a háztartás nagykorú tagjának aláírása

5.3. A kérelmezővel azonos lakcímen élő, a háztartás nagykorú tagja:
Alulirott
nyilatkozom, hagy a kérelem benyújtását megelőző hónapban
wndszeresjővedelmem az Szt. 10. * (2) bekezdés a) pontja alapján
5.3.!. : nem volt,
5.3.2. (Ja
kívül nem volt,
továbbá az Szt. lő. * (2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül
megelőző 12 hónap alatt
5.3.3. D jövedelmet nem szereztem,
5.3,4. ::havi átlagban
Ftjövedelinet szereztem, melyet nem az egyszerüsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV.
törvényben foglaltak szerint végeztem.
a háztartás naeykorú tagjának aláírása
5.4. A kérelmezővel azonos lakcimen élő, a háztartás nagykorú tagja:
Alulirott
nyilatkozom. hogy a kérelem benyújtását megelőző hónapban
rendszeres jövedelmem az Szt. 10. (2) bekezdés a) pontja alapján
5.4.1. D nem volt,
5.4.2. Da
kívül nem volt,
továbbá az Szt. IG.
(2) bekezdés b) rontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásána’ hónapját közvetlenül
megelőző 12 hónap alatt
5.4,3. D jövedelmet nem szereztem,
5.4.4. G havi átlagban
Ft jövedelmet szereztem, melyet nem az egyszerűsített téglaltoztatásrót szóló 2010. évi
LXXV. törvényben foglaltak szerint végeztem.
a háztartás nagykorú tagjának aláírása
5.5. A kérelmezővel azonos lakcimen élő nagykorú gyermek:
Alulírott
5.5.!. D húszévesnél fiatalabb gycrmekként nyilatkozom, hogy önálló keresettel nem rendelkezek,
5.5.2. D huszonhárom évesnél fiatalabb gycrmekként nyi]atkozok, hogy önálló keresettel nem rendelkezek,
nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytatok,
5.5.3. D huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok. hagy önálló keresettel nem rendelkezek,
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folyiatok
5.5.4. Nem keresótevékenységból származó rendszeres illetve alkalmi jövedelemmel
D rende!kezem,jogcime:
havi összege:
Ft
D nem rendelkezem.
a háztaflásbcm élő nagykorú gvennek aláírása
Dátum:

6, Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszonka a lakölielyemen/a tartózkodási helyemen élek’ (* mt’feieIjrds: soIú/oobmdd),
* Ezt, nyilatkozatot csak abban az esetben kell meglenni. ha bejelentett
lakó-és tartózkodási hellyel is rendelkezik.
b) a kdzöli adatok a valósáenak megfelelnek.
Tudomásul veszem, bugy a kérelemben közólljövedelmi adatok valődiságál a szociális igozgatásröl és szociális
ellátásokról szőlő R93. évi ill. tünény 0
alapján, szociális hatásköre gyakorló szerv a Nenzeti Adó-és Váinhivaul liatsiakörrei és illelékességg
el rendelkező adöigazgalösága útján e?lenődzheli

* (7) bekezdése

a kérelmezú aláírása
kérelmező nagykorú közeli hoaáiortozójónok alilrása

a kúrdmezó nigykorú közelI honétanozójúnak aláiráta

a kérelmnú nagykorú közeli liozzátortovljának alóirája

khclmezú nagykorú közelI lionótartozójának alóiráj.

a Lérelmeoa nagykorú közeli honimn.iójún.k atátrisa

a kérelmaú nagykorú közeli honítanosőjátnk alálrAn

1,

3. melléklet a 3/2018 (11.13.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 3/2015. (11.19.) önkormányzati rendelethez
Sárvári

Kőzős

ÚnIormányzatI

Hivatal

Ilatótági

Iroda

9600 Siirvk, Viirkerület u. 2.

R1I

levelezési cim: 96D1 Sinár. Pf. 78.. taz: (06 95) 523-157
ielefonszimok: ((16 95) 523-106, 523—129. 523-133
QgféIfugadás rendje a Sünári Közös Onkormányntl IIhiaI hatósági Irodt (9600 Sánár.
Vűrkerület u. 2.)
tőldizint 7. Számú hivatali helylaégél,en:
hétfő 8-12 óráig, kedd: 13-16 óráig. szerda: 6-12 óráigés 13-16 óráig, csütőrtők: ügytélfogadái nincs,
péntek: 8-12 óráig

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására
Beérkezés

2

Postára adás

az átvevő aláirása

1. SZEMÉLY! ADATOK
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
ILl. Neve1.1.2. Születési neve:
1.3. Aiyja neve:
1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap)1.5. Lakóhelye:
1±6. Tanózkodási helye:
1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
iS. Allampolgársága:
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni):
.1.10. Fizetési számlaszám (ha a folyósitást fizetési számlaszámn kéri)
1.1 I A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:
1.2. A kérelmező családi állapota:
1.2.1. 0 egyedülálló,
1.2.2. O házastársával/élettársával dl együtt.
-

-

-

-

-

-

IJA kérelmezó idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.3.1. O szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező. vagy
1.12. O EU kék kártyával rendelkező. vagy
1.3.3.0 beváMorolU letelepedett vagy
1.3.4. O menekültloltalmazott’hontalan.
1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:
1,4.1. Neve:
1.4.2. Születési nevL
1.4.3. Anyja nevt
L4.4. Születési helye, ideje (dv, hónap):
1.4.5. Lakóhelye:
1.4.6. Tartózkodási helye:
1.4.7, Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
1.5. A kérelmezővel azonos lakcímen élű, eltartott gyermekek száma ÖsszesenLó. A kérelmezővel azonos lakcímen élőkre vonatkozó adatok:
A
Név
(1w eltérő, születési neve ig)

B
Anyja neve

í

C
Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

(5

D
Társadalombiztosítási
Azonosító Jele

1

E
Megjegyzés*

4

Ebben az os—_lapban áru feltüntetni.
al ben gyennekre teklnkttel gjernwkgondoásl segélj’!, gj’ernwknn-elésl tánwgatást. gyermek
gondozási díjat tagi’ cseesemögondoz4sidljatfo4’ósitanak,
b,) lica 20 évrsnélJ?ataíabb gyar,ne nem Jár oktatási intévnénybe, Űr ünálló Aert,enel
még nem rendelkezIk, vagi’
c,l éktáonólJnggedenül a tartós betegség vtsgyfogi’atékosságfennállását, amennyiben ez ez dUapota gi’ern,ek
25. éktérének betöltését
rnegelózó’ii isfttináut

2. JÖVEDELfW ADATOK ÉS JÖVEDELEMNYILATKOZATOK
A kérelmezőnek, a házastársának (élettársának) és a velük egy családban élő gyermekeiknek a kérelem
benyújtását megelőzö
hónapban megszerzett havi rendszeres jövedelme, nem havi rendszerességeI megszerzett jövedelem
esetén a kérelem
henújtásána hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzettjövedelem egyhavi átlaga. forintban:
A
B
c
D
Az 1.1. pontban
Az 1.4. pontban
Gyermekek
A jövedelem típusa
feltüntetett személyj_jeitüntetett személy
havi jövedelme (forint)
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
ogviszonybói származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó
Társas és egyéni vállalkozásból. űslermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből
származó
Táppénz, gyermekgondozási támogatások
Nvugelláüs és egyéb nyugdijsztrü
rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Összesjövedelem

I

r

—

—

2. I. Kérelmező
A kérelem benyújtását megelőző hónapban rendszeresjűvedelmem az Szt. 10. (2) bekezdés
a) pontja alapján
2.1.1. D nem volt,
2.12. Co
kívül nem volt,
2.1.3. továbbá az Szt. 10
(2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző 12 hőnap alatt
2.1.4. D jövedelmet nem szereztem.
2.1.5. C havi átlagban
Ft jövedelmet szereztem, melyet nem az egyszerűsített foglalkoztatásról
szóló 2010. évi LXXV. törvényben foglaltak szerint végeztem.
2.2. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársaiélettársa
Alulirott
nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtását megelözö hónapban rendszeres
jövedelmem tsz Szt. IG. (2) bekezdés a) pontja alapján
2.2.1. D nem volt,
2.2.2. D a
kivül nem volt,
2.2.3. továbbá az Szt. 10.
(2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelóző [2 hónap alatt
2.2.4. [3 jövedelmet nem szereztem,
2.2.5. D havi átlagban
Ftjövedelmet szereztem, melyet nem az egyszerűsített foglalkoztatúsról
szóló 2010. évi LXXV, törvényben foglaltak szerint végeztem.
2.3. Fiatal felnőtt kérelmező esetén a vele azonos lakcimen élő szülő:
Alulirott
nyilatkozom. hogy a kérelem benyújtását megelőző hónapban rendszeres
jövedelmem az Szt. 10. * (2) bekezdés a) pontja alapján
2.3.1. D nem vnlt
2.3.2. D a
kívül nem volt,
2.3.3. továbbá az Szt. 10. * (2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a
kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt
2.3.4, D jövedelmet nem szereztem,
2.3.5. O havi átlagban
Ftjövedelmet szereztem, melyet nem az egyszerüsitett foglalkoztatásról
szóló 2010. évi LXXV. törvényben foglaltak szerint végeztem.
2,4. Fiatal felnőtt kérelmező esetén a vele azonos lakcimen élő szülő:
Alulirott
nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtását megelőző hónapban rendszeres
jövedelmem az Szt. 10. (2) bekezdés a) pontja alapján
2.1.1. D nem volt,
2.4.2. D a
kívül nem volt,
2.4.3. továbbá az Szt. 10.
(2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyűjtásának hónapját
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt

2.4.4. D jövedelmet nem szereztem,
2.4.5. D havi átlagban
Ft jövedelmet szereztem, melyet nem az egyszerüsített lbglalkoztatásról szóló
2010. évi LXXV. törvényben foglaltak szerint végeztem.
2.5. A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermek:
Aiuliwtt
2.5.1. C húszévesnél fiatalabb gyemiekként nyilatkozom, hogy önálló keresettel nem rendelkezek,
2.5.2. O huszonhárom évesnél fiatalabb gyemiekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel
nem
rendelkezek, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytatok,
25.3. D huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önáuó keresettel nem
rendelkezek,
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán umulmánvokit iolytatok
2.54. Nem keresőtevékenységböl származó rendszeres illetve alkalmi jővedelemmel
C rendelkezem, jogcíme
és havi összege
Ft
O nem rL’ndelkezem.
2.55. D húszévesnél idősebb, huszonhárom évesnél fiatalabb gyemiekként nyilatkozok,
hogy nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat nem folytatok,
2.5.6. O huszonhárom évesnél idősebb, huszonöt évesnél fiatalabb gyemiekként nyilatkozok,
hogy felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat nem folytatok.
nagykorú gyermek aláírása
2.6. A kérelmezővel azonos lakcímen élű gyermek
Alulirott
2.6.1. 0 húszévesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozom, hogy önálló keresettel nem rendelkezek,
2.6.2. O huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel
nem rendelkezek,
nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytatok,
2,6.3. C huszonöt évesnél fiatalabb gyentekként nyilatkozok. hogy önálló keresettel nem
rendelkezek,
lilsőoktatásí intézmény nappali tagozatán tanulmányokat l’olvtatok
2.6.4. Nem keresőtevékenységböl származó rendszeres Illetve alkalmi jövedelemmel
D rendelkezem, jogcíme:
és havi összegt
Ft
O nem rendelkezem.
2.6.5. D húszévesnél idősebb, huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozat;,
hogy nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat nem folytatok,
2.6.6. G huszonhárom évesnél idősebb, huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként
nyilatkozok, hogy lilsöoktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat nem folytatok.

nagykorú gyermek aláírása
2.7. A kérelmezövel azonos lakcímen élű gyermek:
Alulírott
2.7.1. C húszévesnél fiatalabb gyemiekként nyilatkozom, hogy önálló keresettel nem
rendelkezek,
2.7.2. D huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel
nem rendelkezek, nappali
oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytatok,
2.7.3. O huszonöt évesnél Fiatalabb gyermekként nvilatkozok, hogy önálló keresettel
nun rendelkezek felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat lblytatok
2.7.4. Nem keresötevékenységből származó rendszeres Illetve alkalmi jövedelemmel
o rendelkezem,jogc(me
és havi összege
Ft
D nem rendelkezem.
2.7.5.ü húszévesnél idősebb, huszonhárom évesnél fiatalabb gyemiekként nyilatkozok,
hogy nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat nem folytatok,
2.7.6.: huszonhárom évesnél idősebb. huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok,
hogy felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat nem folytatok.

nagykorú gyermek aláirása
JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK1{F VONATKOZÓ TOVÁBBI ADATOK
3.1. A rendkívüli települési támogatás megállapítását arra tekintettel kérem, mert
3.l.l.: alétfenntailást veszélyeztető rendkívüli éleihelyzetbe kerüliem.
3.1.2.0 időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdök,
3.

ÉS NYILATKOZATOK

I

3.l.3. ús önmagam, illetve a családom létfenntartásáról nem tudok más módon gondoskodni, egyéb indokok:

3.1.4. A rendkívüli települési támogatás folyósitásának módja
A rendkívüli települési támogatást
D lakóhelyre (1.1.5. pont,) / O tartózkodási helyre (1.1.6. pont,) postai kifizetéssel
D fizetési számlaszámra (l.I.IO.pont) átutalással
D
-

részére

temetkezési vállalkozó

számlaszámra átutalással
kérem folyósitani a támogatást megállapító határozat véglegessé válását követő 5 napon belül.
-

3.2. A
Ft összegű rendklvüli települési támogatás megállapítását az alábbi alkalmanként
jelentkező, vagy nem várt
3.2.1.0 betegséghez
3.2.2. D halálesethez,
3.2.3, 9 elemi kér elháritásához.
3.2.4. D válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
3.2.5. D iskoláztatáshoz,
3,2.6. D a gyermek fogadásának előkészítéséhez,
3.2.7. D a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattanáshoz.
3.2.8. D a gyermek családba való visszakerülésének elösegitéséhez.
3.2.9. : eeyéb’
kapcsolódó kiadáshoz kérem.
3.3. rendkívüli települési támogatást
3.3.1. D pénzbeli ellátásként
3.3.2. D elhunyt személy eltemettetésének a költségeihez való pénzbeli hozzájáwlásként kérem.
3.4. Elhunyt személy eltemettetésének a költségeihez kért rendkívüli települési támogatás
3.41. Az elhunyt személlyel való rokoni kapcsola
3.4.2. D A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájámlásban
nem részesüiök.
3.4.3
(az elhunyt személy neve) elhunyt személy eltemettetéséről (utolsó
lakcíme)’
elhalálozásának időpontja
3.4.4. D bár arra nem voltam köteles,
3.4.5. : mivel arra köteles voltam
magam gondoskodtam.
3.4.6. Az elhunyt személy eltemettetésére nem voltam köteles, mert
3.47. Az eltemettetésről arra tekintettel gondoskodtam, mert
3.48. Az elhunyt személy eltemettetésére köteles voltam, mert
3.4.9. A temetés időpontja
3.4.10. A temetkezési szolgáltató neve/elnevezése:
3.4.11. Igaznlásul csatolom
D

(név) temetésérőt kiállított számlát.

i

4.1.

4. EGYÉB NYILATKOZATOK
Tudomásul veszem, hogy
4,1.1. a szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság útján ellenőrizheti a kérelemhen
közölt jövedelmi
adatok valódiságát,
4.1.2. köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni
az eljáró
hatóságnak.
(A kérelmező részéről.) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
4.2.l.*életvitelszcrüen a lakóhelyemen I a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő
rész aláhúzandó),
4,2.2. a családomban élő közeli hozzátanozóként feltüntetett személyek életvitelszerúcn
az enyémmel megegyező
lakcímen élnek.
4.2.3. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
(A 4érelmező házas;ársdnaWélettársónak részéről.) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
4.3. l.életvitelszerüen a la’óhelyemen / a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
és
4.3.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejüleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel
is
rendelkezik.
—

4.2.

4.3.

—

Kelt:

kérelmező aláirása

nagykon hozzátanozó(k) aláirása

‚‚

‚‚

4. melléklet a 3/2018 (11.13.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 3/20 15. (11.19.) önkormányzati rendelethez
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Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda
cím: 9601 Sánár. Pf 78. telefon: 951523106, 523129. 523133
Gyermekek egyszeri pénzbeli támogatásának megállapítása iránti kérelem
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Postára adás

.

az alt evo alairasa
I. A kérelmezöre vonatkozó adatok
Alulírott
TAJ:

kérelmező családi és utőneve:
születési neve:
(A)

születési helye:_______________________ város/község, születési ideje:

anyja neve:

lakóhelye:

város/község

közter. neve
tartózkodási helye:

köner. jellege

hsz./hrsz.

—

ajtó

város/község
köztcr. neve

Éleivitelszerűen C a lakóhelyemen élek.

közter. jellege

hszihrsz.

lph.

cm,

ajtó

C a tartózkodási helyemen élek.

II. A gyermek adatai
kérem
TAJ:

gyermek neve:
anyja neve:

születési helye:_______________________ város/község. születési ideje:

a háztartás címe, ahol a gyermek él:

város/község

közter. neve

közter. jellege

—

hsz/hrsz.

ajtó

gyermekre tekintene!, továbbá
gyermek neve:

TAJ:

anyja neve :
(B)

születési helye:_______________________ város/község, születési ideje:

a háztartás címe. ahol a gyermek él:

város/község

közter. neve

közter. jellege

hsL/hrsz.

cm,

ajtó

gyermekre tekintettel, továbbá
gyermek neve:

TM:

anyja neve:

születési helye:_______________________ város/község, születési ideje:

a háztartás címe, ahol a gyermek él:
kőzter. neve

város/község
közter jellege

hsi/hrsz.

lph.

cm.

ajtó

gyermekre tekintettel
Ft összegű gyermekek egyszeri pénzbeli támogatásánnk a megállapítását.
A támogatást
(C)

(név) részére

D Az (A) rovntban feltüntetett lakóhelyre Az (A) rovatban feltüntetett tartózkodási helyre postai kifizetéssel
D fizetési számlaszámrn átutalással
kérem folyósitani.

A kéreimező családjának tagjaira vonatkozó adatok (a nem kitöltött rovatokat szíveskedjen kihúzással jelölni)
Rokonsági fok*

Név

1Születósi hely,idő

i

Anyja neve

a kérelmező
a kérelmező házastársWélettársa

IS évesnél liatalabb
gyermek(ek)

20 évesnél flatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező
gyermek(ek)
23 évesnél tataIabb, önálló
keresettel nem rendelkező, nappali
oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytató
gyermek(ek)
25 évesnél flatalabb. önálló
keresettel nem rendelkezö,
felsőoktatási intéE]lény nappali
tagozutún tanulmányokat folytató
gyermek(ek)
Fogyatékos vér szerinti, örökbe
ooLt. illetve nevelt
gyennek(ek) **
*
A család tagjaiként kell feltüntetni az egy lakásban együtt lakó, Ott bejelentett lakó- vagy tartözkodási
hellyel rendelkező közeli
hozzátartozókat (házastárs, élettárs, gyermekek,).
** Fogyatékos
gyermekként keujigyelembe venni km-határra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista. illetve
ci testi. écékszeni,
érielmi vazy bewédfogwitékus gyermeket. amennyi ben ez az állapota a 25. életévének betöltését
meeelőzően ig fennállt.
Jövedelemnyilatkozat (a nem kitöltött rovatokat sziveskedjen kihúzással jelölni)
Házastárs,
Kerelmezo
Gyermekek
Ajovedekm tipusa
eiettdrs
NEVE ÉS HAVI JÖVEDELME(Ft)
Havi rendszerességgel járó
jövedelem esetén a kérelem
benyi)jtását megelőző hónap
jövedelme (Pl. munkabér, családi
pótlék, gyermekgondozási
tamogatas, nyugdíj vagy
nyugdíjszerű ellátások, rendszeres
szociális ellátások)
Nem havi rendszerességgel szerzett
jövedelem esetén a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül
megelőző 12 hónap alatt szerzett
jövedelem egyhavi átlaga
Vállalkozásból származó jövedelem
esetén a kérelem henyújtásának
hónapját közvetlenül megelözö 12
hónap alatt szerzett jövedelem
egyhavi átlaga

L

.

‚

.

ÖSSJES JÖVEDELEM

A kérelem (D) rovatban feltüntetett

( F)

jövedelmen kívül más, az Szt. 10.

nagykorú személy(ek) nyilatkozoni/nyilatkozunk, hogy az (E) rovatban feltüntetett
(2) bekezdése szerinti jövedelemmel nem rendelkezem/rendelkezünk.

a kérelmező nagykorú közeli
hozzátartozójának aláírása

a kérelmező nagykorú közeli
hozzátartozójának aláírása

Az alábbi igazoló dokumentumokat csatolom a kérelemhez:
(G)

További nyilatkozatok:

(FI)

Kelt:

(1)
Kérelmezó ügyfél neve

ügyfél aláírása

a kérelmező nagykorú közeli
hozzátartozójúaak aláírása

