KÉRELEM ÉS ADATLAP
Önkormányzati segély megállapításához
Alulírott ……..…………………………..…… Tiszaszentmárton,……………………………szám
alatti lakos jelen kérelemmel fordulok Tiszaszentmárton Község Önkormányzatához, hogy számomra
az alábbi formában (megfelelő rész aláhúzandó)
- temetési segély
- átmeneti segély
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
megállapítani szíveskedjen létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetemre valamint az
időszakosan/ tartósan fennálló létfenntartási gondjaimra, nem várt kiadásomra tekintettel.
Tényleges indok:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...

IGÉNYLŐ ADATAI:
Neve: ................................................................................ Születési neve: ................................................................
Anyja neve: ...................................................................... Születési hely, év, hó, nap: .............................................
Lakóhely: ...................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .....................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ............................. Telefonszám (nem kötelező megadni): ..........................
Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri.): ...........................................................
A folyószámlát vezető pénzintézet neve: ...................................................................................................................

VELE KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ADATAI:
Név

Rokoni
kapcsolat

Születési hely,
idő

Összes jövedelem:………………………

Foglalkozás

Nettó
jövedelem

Taj szám

Egy főre jutó jövedelem:………………………

(tájékoztatom, hogy szociálisan rászorultnak az a személy számít, akinek családjában egy főre számított havi jövedelemhatár
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át)
Az ADATLAPON szereplő személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Az eljárás megindításáról írásbeli értesítést nem kérek.
Tiszaszentmárton, 2014.…………………………
…………………………….
kérelmező aláírása

Az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok:
(átmeneti segély)
Egyedülálló esetén:
személyigazolvány,
lakcímkártya,
jövedelemigazolás:
- munkaviszony esetén, az elmúlt hónap nettó átlagkeresetéről munkáltatói igazolás
- vállalkozó esetén az APEH által kiállított igazolás az elmúlt évi jövedelemről,
- 20 évesnél fiatalabb gyermek esetén nyilatkozat arról, hogy jövedelemmel nem rendelkezik,
- 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.).
Házas,- élettársi közösségben élők esetén, a fentieken kívül:
a családtag jövedelem igazolása / i:
- munkaviszony esetén, az elmúlt hónap nettó átlagkeresetéről munkáltatói igazolás,
- vállalkozó esetén az APEH által kiállított igazolás az elmúlt évi jövedelemről,
- 20 évesnél fiatalabb gyermek esetén nyilatkozat arról, hogy jövedelemmel nem rendelkezik,
- 25 évesnél fiatalabb nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató gyermeke
esetén a hallgatói jogviszonyról igazolás.
Temetési segély igénylése esetén:
- temetkezési szolgáltató által, tiszaszentmártoni lakos nevére kiállított, eredeti számla –
- halotti anyakönyvi kivonat
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
igénylése esetén a gyermek hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentum

AMENNYIBEN A KÉRELMEZŐ NEM SZEMÉLYESEN JÁR EL ÜGYÉBEN,
MEGHATALMAZÁS SZÜKSÉGES!

