
KÉRELEM
szociális rászorultságtól független települési támogatás

- nagycsaládosok támogatása -
1. SZEMÉLYI ADATOK
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok:
1.1.1. Neve: ............................................................................................................................................................
1.1.2. Születési neve: .............................................................................................................................................
1.1.3. Anyja neve:....................................................................................................................................................
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):...............................................................................................................
1.1.5. Lakóhelye:.....................................................................................................................................................
1.1.6. Tartózkodási helye:........................................................................................................................................
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:...........................................................................................................
1.1.8. Állampolgársága: ..........................................................................................................................................
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni)...................................................................................................................
1.2. A kérelmező családi állapota:

1.2.1. egyedülálló 1.2.2. házastársával / élettársával él együtt
1.3. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén)

1.3.1. szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 1.3.2. EU kék kártyával rendelkező
1.3.3. bevándorolt/ letelepedett 1.3.4. menekült/oltalmazott/hontalan

1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:
1.4.1. Neve: ............................................................................................................................................................
1.4.2. Születési neve: .............................................................................................................................................
1.4.3. Anyja neve: ...................................................................................................................................................
1.4.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):...............................................................................................................
1.4.5. Lakóhelye:.....................................................................................................................................................
1.4.6. Tartózkodási helye:........................................................................................................................................
1.4.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:...........................................................................................................

1.5. A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermekekre vonatkozó adatok:

Név Anyja neve:
Születési helye, ideje

(év, hó, nap)

Társadalom-biztosítási
Azonosító Jele

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.
1.5.7.
1.5.8.
1.5.9.
1.5.10
.

1.6. Kérelemhez mellékelni kell:  18 éves kort betöltött fiatal felnőtt iskolalátogatási igazolását
A kérelmet  legkésőbb  tárgyév  november  30.  napjáig  kell  előterjeszteni a  Polgármesteri  Hivatal  Jegyzői
Irodájának Szociális Csoportján (II. em. 82. szoba), a határidő elmulasztása jogvesztő.
Tudomásul  veszem, hogy az  adatfelvétel  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.
törvény 18.§-a által előírt nyilvántartások vezetése miatt kötelező. A felvett adatokat a szociális hatáskört gyakorló
szervek, a gyámügyi feladatokat ellátó szervek, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az egészségbiztosítási szerv,
a rehabilitációs hatóság, a kincstár, a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a katonai igazgatási szervek,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények kezelhetik.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a
NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

A Hivatal tölti ki!  ÁTVETTEM

Érk. dátum: _________________

Érk. szám: __________________

Aláírás: ____________________

Melléklet: _____________________



Kelt: Kiskunfélegyháza __________________
_____________________________

kérelmező aláírása
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