Közös Önkormányzati Hivatal
3796 Borsodszirák, Fő út 35.
Ügyfélfogadás:
hétfő:8:00-12:00és 13:00-16:00
szerda: 8:00-12:00 és 13:00-17:00
péntek:8:00-12:00

KÉRELEM
ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
A. Kérelmező adatai
Kérelmező neve:…………………………………………………………………………..
Születési neve:……………………………………………………………………………...
Kérelmező születési helye, ideje:………………………………………………………….
Anyja születési neve:………………………………………………………………………
Kérelmező lakóhelye:……………………………………………………………………..
Kérelmező tartózkodási helye:……………………………………………………………
Kérelmező TAJ száma: ……………………………………………………………………
Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Név

Anyja neve

Születési helye, ideje

B. Jövedelmi adatok:
A
A jövedelem típusa
1

Munkaviszonyból,
közfoglalkoztatásból
származó jövedelem

2
3

Táppénz, Gyed, Gyes

4

5
6

B
Kérelmező

C
A kérelmezővel közös háztartásban élő további
személyek

Nyugellátás
Önkormányzat és MK.
Által folyósított ellátás
Egyéb jövedelem

Összes jövedelem
1

Vagyoni adatok
Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:
......................................................;........................................................
város/község
.......................................................... út/utca .......... hsz., alapterülete: .............. m2, tulajdoni
hányad ............, a szerzés ideje: ...................... év.
Becsült forgalmi érték: ................... Ft.
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:
........................................................................................
város/község
........................................................... út/utca ......... hsz., alapterülete: ........... m2, tulajdoni
hányad ............, a szerzés ideje: ............ év.
Becsült forgalmi érték: ......................... Ft.
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat)
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):
..............................................
címe:
…………….............................
város/község
2
.......................................... út/utca ........ hsz., alapterülete: ............... m , tulajdoni hányad
..............., a szerzés ideje: ........... év.
Becsült forgalmi érték: ............................ Ft.
4.
Termőföldtulajdon
(vagy
állandó
használat)
megnevezése:
..............................................................................
címe:......................................................................... város/község .............................................
út/utca .......... hsz., alapterülete: ......... m2, tulajdoni hányad ............., a szerzés ideje: .............
év.
Becsült forgalmi érték: ............................. Ft.
Egyéb vagyontárgyak
5. Gépjármű
a) személygépkocsi: ............................................ típus: ..............., rendszám: ..............,
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ................. év.
Becsült forgalmi érték: ............................... Ft.
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .......................
típus: ..................., rendszám (rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot
kell feltüntetni): ................., a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ...................... év.
Becsült forgalmi érték: ........................... Ft.
Összes vagyontárgy
(Ügyintéző tölti ki!)
6. A gondozó család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.): ................
Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: ............ Ft.

2

C. Egyéb adatok, nyilatkozatok
Kérem a Tisztelt Önkormányzatot, hogy indokaim alapján Önkormányzati
segélyben szíveskedjen részesíteni.
Indokolás:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Mellékletek1:
-

Jövedelemigazolás
Nyugdíjfolyósítótól igazolás
NAV-tól igazolás
Tartásdíj esetén bírósági ítélet, vagy Gyámhivatali határozat
Munkaügyi Központtól igazolás
Magyar Államkincstár határozata
Halotti anyakönyvi kivonat
Temetés költségeiről eredeti számla
Egyéb, mégpedig ……………………………………………………………………….

Borsodszirák, 2014………………………………..

……………………………………….
kérelmező

1

A családi pótlék és GYES összege a CSTINFO-ból lekérdezésre kerül.
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