ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
(hivatal tölti ki)

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 4.
Tel.: (47) 378-001
E-mail: szocialis@taktaharkany.hu

Feltétel
Lakókörnyezet rendezettségének
biztosítása
Fertőző betegségek és járványok
megelőzésének biztosítása
Közneveléssel kapcsolatos
szabályok betartása
Magzat és csecsemővédelmi
szabályok betartása
5 éve állandó lakóhellyel
rendelkezik

Megfelel

Nem fele
meg

Megjegyzés

KÉRELEM
KELENGYE CÉLÚ TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSHOZ
KÉREM, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI!
Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………
Születési neve : .……………………….………………………………………………………..
Anyja neve: ………………………………………….

Családi állapota:……………………..

Születési helye: …………………………………. Ideje: ………..év……..…….hó……….nap

□□□-□□□-□□□

TAJ száma:
Közszolgálati jogviszonyban áll

Közalkalmazotti jogviszonyban áll
Munkaviszonyban áll
Egyéb
Munkáltatójának neve, címe:……………………………………………………………………
Bejelentett lakóhelye
(lakcímkártya szerint)
….........……………………..város………………………. út/utca/tér/köz ..………… szám Bejelentés ideje:
……..………
Bejelentett tartózkodási helye (lakcímkártya szerint)
….........……………………..város………………………. út/utca/tér/köz ..………… szám
Bejelentés ideje: ……..………
Tényleges, életvitelszerű tartózkodási helye:
….........……………………..város………………………. út/utca/tér/köz ..…………… szám
Az életvitelszerű tartózkodási helyén a tartózkodás jogcíme:
tulajdonos, főbérlő, családtag, haszonélvező, egyéb…………...
Ki a lakás tulajdonosa …………………………………………

A támogatás folyósítását, amennyiben bankszámlára kéri
számlavezető pénzintézet megnevezése:......................................................................................
Pénzforgalmi számlaszáma: .................................-..................................-...................................

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Tudomásul veszem, hogy a fent leírt élethelyzet jellegét megfelelő dokumentummal igazolom.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a támogatás folyósításának feltétele az igénylő lakókörnyezete rendezettségének
biztosítása az Önkormányzat 35/2016. (XI. 04.) számú rendeletében meghatározottak szerint, valamint az
életvitelszerűen lakott ház kertjének legalább 50 m2 területen konyhakerti növények ültetésével,
nevelésével, gondozásával történő megművelése.

Házasság megkötésének helye és ideje:
………………………………………………………………………………………………..

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli
Taktaharkány, 20............................................

A kérelmező házastársának adatai:

..…………………………

Kérelmező aláírás

Neve: ............................................................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakcíme: ......................................................................................................................................

Nyilatkozat
Vállalom, hogy a támogatással érintett gyermekemet a Szivárvány Óvoda és Bölcsődében fogom óvodáztatni és
a Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskolában fogom iskoláztatni.

Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ): ................................................................................

IGEN

Adóazonosító jele: .......................................................................................................................

NEM

Közszolgálati jogviszonyban áll

Tudomásul veszem, hogy amennyiben feltételeket nem teljesítem, a támogatás meghatározott összegen felüli
részét az Önkormányzat részére 6 hónapon belül vissza kell fizetnem.

Közalkalmazotti jogviszonyban áll
Munkaviszonyban áll

Taktaharkány, 20............................................

Egyéb
Munkáltatójának neve, címe: .......................................................................................................

..…………………………

Kérelmező aláírás
A született gyermek adatai:
TÁJÉKOZTATÓ KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOKRÓL

Neve: ............................................................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................

Nyilatkozat
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

a)
b)
c)
d)

házassági anyakönyvi kivonat másolat
születési anyakönyvi kivonat
gyermek születésével kapcsolatos számlák
munkáltatói igazolás

