Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal
6773 Klárafalva, Kossuth u. 171.
Tel/fax: 62/529-000
Email: onkormanyzat@klarafalva.koznet.hu
Internet: klarafalva.hu

Érkezett: ………………….
Ügyiratszám: ………………
Ügyintézı: ……………………

GYERMEKEK ÁTMENETI SEGÉLYE
IGÉNYLÉSE
Név:

Születéskori név: ______________________________

Születési hely, év, hó, nap: _________________________________________________________
Anyja neve: __________________________________TAJ szám:

-

-

Családi állapot*: nıtlen, hajadon, házas, bejegyzett élettárs, élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs, özvegy, özvegy
bejegyzett élettárs
Állampolgársága*: magyar, vagy ___________; külföldi állampolgár esetén Magyarországon tartózkodás jogcíme:
bevándorolt, letelepedett, menekült, vagy ____________________________________________

Bejelentett lakóhely (személyi okmány, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolvány szerint):
utca
hsz. jogcíme: _________________
Klárafalva,
Bejelentett tartózkodási hely (személyi okmány, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolvány szerint):
Klárafalva,

utca

hsz. jogcíme: _________________

Tényleges tartózkodási hely:
Klárafalva,

utca

hsz. jogcíme: _________________

Telefonszám (nem kötelezı megadni): _________________________________
Nyilatkozom, hogy
-kérelmezı:
életvitelszerően a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek,*
-házastárs/élettárs:
életvitelszerően a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek.*
Az igénylıvel együtt élı, ott bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli hozzátartozók adatai:
TAJ szám
Jogcím (rokonsági Bejelentett lakóhely
Név
fok)
Születési év, hó, nap
Tartózkodási hely

a/
b/
c/
d/
e/
f/
* a megfelelı rész aláhúzandó

1. oldal

JÖVEDELEMNYILATKOZAT
A jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell:
A kérelmezı és a vele egy családban élı közeli hozzátartozója – a kérelem benyújtását megelızı hónap – nyugdíjszelvényét,
vagy a nyugdíj összegét tartalmazó banki átutalási igazolását, munkaviszonyból származó jövedelmérıl szóló igazolását,
vállalkozó esetén az elızı évi adóbevallás másolatát, vagy NAV (Nemzeti Adó-és Vámhivatal) igazolást és az adóbevallással
lezárt idıszak és a kérelem benyújtását megelızı hónapig keletkezett jövedelemrıl nyilatkozatot (havi bontásban könyvelıi
igazolást, ennek hiányában a vállalkozó saját nyilatkozatát), ösztöndíj esetén a kérelem benyújtását megelızı 12 hónapra
vonatkozó igazolást (a közép-, illetve felsıoktatási intézmény által kiállított igazolással vagy a számítógépes nyilvántartásból
kinyomtatott adatlappal).
Gyermektartásdíj, rokoni támogatás vagy egyéb jogcímen szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı 12
hónap jövedelmének egy havi átlagáról kiállított nyilatkozatot kell csatolni.
Egyéb jövedelmekrıl: (GYES, GYET, családi pótlék, nyugdíjszerő ellátás, árvaellátás, fizetett tartásdíj, stb.) a kérelem
benyújtását megelızı hónap igazoló szelvényét, vagy banki átutalási igazolást vagy a folyósítós szerv igazolását kell
csatolni!
A jövedelmek típusai

A
kérelmezı
jövedelme

A kérelmezıvel
A kérelmezıvel
közös háztartásban közös háztartásban
élı házastárs
élı egyéb rokon
(élettárs)
jövedelme
jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó
jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébıl
származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerő ellátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES,
GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)
6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem
8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj,
értékpapírból származó jövedelem, kis összegő
kifizetések stb.)
9. Összes bruttó jövedelem
10. Személyi jövedelemadó vagy elıleg összege
11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege
12. Munkavállalói járulék összege
13. A család összes nettó jövedelme [9-(10+11+12)]
14. A család összes nettó jövedelmét csökkentı
tényezık (tartásdíj összege)
15. AZ ÜGYINTÉZİ TÖLTI KI!
Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. tv. 4. § (1) bek. i) pontja]
Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintézı tölti ki): ................................. Ft/hó.

(aláírás a 4. oldalon)

2. oldal

VAGYONNYILATKOZAT
I. A kérelmezı neve:
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

-

-

II. A kérelmezı és a vele egy családban élı közeli hozzátartozók vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
címe: _____________ város/község _____________________ út/utca ________ hsz. alapterülete: _____ m, tulajdoni
hányad: _____, a szerzés ideje: ___________ év
Becsült forgalmi érték:* ________________________ Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen – nem (a megfelelı aláhúzandó)
Haszonélvezı neve:
Vagyoni értékő jog (haszonélvezet) értéke:
2. Üdülıtulajdon és üdülıtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
címe: _____________ város/község _____________________ út/utca ________ hsz. alapterülete: _____ m, tulajdoni
hányad: _____, a szerzés ideje: ___________ év
Becsült forgalmi érték:* ________________________ Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen – nem (a megfelelı aláhúzandó)
Haszonélvezı neve:
Vagyoni értékő jog (haszonélvezet) értéke:
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése (zártkerti építmény, mőhely, üzlet, mőterem, rendelı, garázs stb.): __________________________________
címe: _____________ város/község _____________________ út/utca ________ hsz. alapterülete: _____ m, tulajdoni
hányad: _____, a szerzés ideje: ___________ év
Becsült forgalmi érték:* ________________________ Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen – nem (a megfelelı aláhúzandó)
Haszonélvezı neve:
Vagyoni értékő jog (haszonélvezet) értéke:
4. Termıföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: ________________________________________________
címe: _____________ város/község _____________________ út/utca ________ hsz. alapterülete: _____ m, tulajdoni
hányad: _____, a szerzés ideje: ___________ év
Becsült forgalmi érték:* ________________________ Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen – nem (a megfelelı aláhúzandó)
Haszonélvezı neve:
Vagyoni értékő jog (haszonélvezet) értéke:
B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármő:
a) személygépkocsi: típus: ______________________________ rendszám: _________________________
gyártási éve: __________________________ a szerzés ideje: ___________________________________
Becsült forgalmi érték:** _____________________ Ft
b) tehergépjármő, autóbusz, motorkerékpár, vízi-vagy egyéb jármő típus: __________________________________
_________________ rendszám, gyártási éve: _____________________, a szerzés ideje: ______________________
Becsült forgalmi érték:** _____________________ Ft
Megjegyzés:
Ha a kérelmezı vagy a vele egy családban élı közeli hozzátartozók bármely vagyontárgyból egynél többel
rendelkeznek, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelı pontját a vagyontárgyak számával egyezıen kell kitölteni.
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a
vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
(aláírás a 4. oldalon)
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármő kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

3. oldal

Az átmeneti segély iránti kérelem részletes indokolása:

Alulírott kijelentem, hogy:
-egyedül élek

igen

nem

átmeneti segélyben részesültem

igen

nem

Amennyiben igen, tárgyévben hány alkalommal?
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben, valamint a jövedelem-és
vagyonnyilatkozatban szereplı adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történı felhasználásához, kezeléséhez. Tudomásul
veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 10. § (7) bekezdése alapján az önkormányzat – a NAV
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı adóigazgatósága útján – ellenırizheti.
Klárafalva, ……………………………..

a kérelmezıvel egy családban élı cselekvıképes
közeli hozzátartozók aláírása

kérelmezı aláírás

4. oldal

NYILATKOZAT
Nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemrıl
Alulírott (név)

(szül. év, hó, :_________________________________)

nyilatkozom, hogy az alábbi – nem havi rendszerességgel szerzett – jövedelemmel rendelkezem:
1. Rokoni támogatásból származó – a kérelem benyújtását megelızı 12 hónapban kapott – jövedelmem egy
havi átlaga:
,-Ft

2. Egyéb jogcímen szerzett – a kérelem benyújtását megelızı 12 hónapban kapott – jövedelmem egy havi
átlaga:
,-Ft

3. Tartásdíjból származó jövedelmem az alábbiak szerint alakult:
• gyermek neve:
a kérelem benyújtását megelızı 12 hónapban kapott tartásdíj egy havi átlaga
gyermek apjának neve, szül. ideje:
• gyermek neve:
a kérelem benyújtását megelızı 12 hónapban kapott tartásdíj egy havi átlaga
gyermek apjának neve, szül. ideje:

,-Ft

,-Ft

Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a
nyilatkozatban szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történı felhasználásához, kezeléséhez.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát az ágazati törvény felhatalmazása alapján az
önkormányzat – a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı adóigazgatósága
útján – ellenırizheti.
__________________________
aláírás
MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS
(csak az alábbi nyomtatványon kiállított igazolás fogadható el)
Munkáltató megnevezése:

Név:________________________________________
Lakcím:
alatti lakos jövedelmének igazolása

Munkaviszony kezdete: ___________________________
Igazoljuk fent nevezett munkavállalónk utolsó havi keresetére, jövedelmére vonatkozó adatokat.
Ebbıl levonások
Év
hónap

Számfejtett
munkabér,
táppénz

Személyi
jövedelemadó

Nyugdíjjárulék

Egészségbiztosítási
járulék

Munkaerıpiaci járulék

Tartásdíj

Számított havi nettó jövedelem (munkáltató tölti ki): ________________________,- Ft.
A kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelızı 12 hónap alatt szerzett pénzbeli és természetbeni béren
kívüli juttatás (pl. étkezési hozzájárulás, üdülési csekk, iskoláztatási támogatás, internet hozzájárulás, utazási költségtérítés
stb.) 1/12-ed részének nettó összege: _______________________________ Ft.
Jelen személy jövedelme közfoglalkoztatásból származik-e?:

igen*

nem*

P. H.
munkáltató aláírása

* a megfelelı válasz aláhúzandó

5. oldal

