
1. mell6klet

KERELEM
szocirllis c6l{r ttizifira

I. 1. A k6relmez6 szem6lyes adatai

Neve:

Sztilet6si neve: ........

Anyja neve: ........

Sziiletdsi hely, 6v, h6, nap:

Lak6hely:

Tart6zkodisi hely:

TAJ sz6ma:

1.2. A k6relmezdvel kiiziis hAztartfsban 6l6k szSma:.......f6

Kdrem, hogy rdszemre sziveskedjenek term6szetbeni juttatisk6nt titzifit biztositani.

Atizifa t6mogatisra a rendelet szerint azertvagyok jogosult, mert: (aldhrtzdssal jeldlni)

a) Aktiv koruak elkit6sSban rdszestilcik

b) Id6skoruak j 6raddk6ban reszestildk

c) Telepiildsi tiimogat6sban :

ca) 6pollsi

k6relmezdvel kiiziis hfztartisban 6l6k
sziilet6si hely dv,



cb) lakhat6shoz kapcsol6d6 rendszeres kiad6sok

cc) eg6szsdgi 6llapot megbrzdsdt jelent6 szolg6ltat6sok kcilts6geihez val6
hozzi$iruli.sban

d) Rendszeres gyennekv6delmi kedvezm6nyben r6szesiilcik

e) Kozmunkaprogramban veszek r6szt

II. Jiivedelmi adatok

A csalfdban 
^z 

eW f6re jutr6 jtivedelem havi iisszege: ......... ....Fttf6
(Az iigyintdzd tolri ki!)

jiivedelem tipusa k6relmez6 kiiziis hiztartisban 616 szem6lyek

munkaviszonybril,
foglalkoztat{si
jogviszonyb6l
szirmaz6
t{rsas 6s egy6ni
villalkozrisbril,
6stermel6i, illetve
szellemi 6s mfs
iinilltf
tev6kenys6gb6l
szirmaz6
alkalmi
munkav6gz6sb6l
szirmaz6
tipp6nz, gyed,
gyes, gyet, csalfdi
p6fl6k
nyugell6tis 6s

egy6b
nyugdijszerii
rendszeres
szoci6lis ell6tisok
iinkormfnyzat 6s

munkaiigyi
szervek 6ltal
foly6sftott
ell6tisok
Egy6b

Osszesen
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Alulfrott kdrelmezo kijelentem, hogy a

Tudom6sul veszem, hogy a jogosulatlanul ds

meghatirozott m6don vissza kell tdritenem.

Litdr,20l... ...........h6........nap.

a val6s6gnak megfelelnek.

felvett ell6t6st jogszab6lyban

kozdlt adatok

rosszhiszemtien

kdrelmez6

TAf,fIKOZTATO

1. A k6relmezdnek az ew f6re iutri iiivedelmet igazolnia kell:

- A csal6dban 6l6k j<ivedelm6nek igazolisa a jcivedelem tipus6nak megfelelo irattal

(pl. munk6ltat6i igazohis, nyugdij s ze lvdny) t6rt6nik.

- A szoci6lis igazgat6sr6l 6s szoci6lis ellilt6sokr6l sz6l6 1993. evi III. tcirvdny 10. g szerint:

,,(2) A jogosultsrig megiillapit6sakor

a) a havi rendszeresseggel jdro - nem vrillalkoz6sb6l, illetve ostermeloi tevdkenysdgb6l (a

tovrlbbiakban egytitt: v6llalkoz6s) szitrmazo - jovedelem esetdn a k6relem benyrijt6s6t

megelozo h6nap j <ivedelm6t,

b) a nem havi rendszeress6ggel szerzett, illetve v6llalkoz6sb6l sziirmaz6 j<ivedelem eset6n a

kdrelem benyirjt6srlnak h6napjilt kdzvetleni.il megelSzo tizenket h6nap alatt szerzett j<ivedelem

egyhavi illlagifi kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti szimitilsnlJ azon

h6napoknril, amelyek ad6bevallilssal m6r lezitrt idSszakra esnek, a jovedelmet a bevallott 6ves

jcivedelemnek e h6napokkal ar6nyos cisszeg6ben kell beszfmitani."
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