KÉRELEM
Óvodakezdési támogatás megállapítása iránt

Alulírott kérem, hogy részemre óvodakezdési támogatást megállapítsanak.
ADATAIM:
Név: ..............................................................................................................................................
Születési név: ...............................................................................................................................
Születési hely és idő: ....................................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................
Lakóhely, tartózkodási hely: ........................................................................................................
Társadalombiztosítási A
GYERMEK/EK ADATAI:
Név
(születési név)

Születési helye,
ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele

Óvoda megnevezése

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/ a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész
aláhúzandó),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatás megállapítása iránti eljárás során
történő felhasználásához
Kérelem benyújtásához szükséges mellékletek:
- Óvodai igazolás (amennyiben a gyermek nem a helyi óvodába jár)
- A családra vonatkozó jövedelem nyilatkozat.

Szurdokpüspöki, 20……………………………..
…………………………………..
kérelmező

Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról
lemondok, mivel az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.
Szurdokpüspöki, 20……………………………….
…………………………………
kérelmező

JÖVEDELEMNYILATKOZAT
Óvodakezdési támogatás igényléséhez
A.) Személyi adatok
1. Kérelmező neve: ..…….....................…...………………………………………………..
2.Szül.hely,idő:……………………………….……..…………………………………………
3. A családban a nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel
közösen háztartásban élő közeli hozzátartozók száma:……………………………….
4. A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő, az egy
főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai
Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Kérelmezővel való
rokoni kapcsolata

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplőadataimnak a szociális igazgatási eljárásban
történő felhasználásához, kezeléséhez, valamint tudomásul veszem, hogy ezen adatok valódiságát a
Szociális Törvényben meghatározottak szerint az önkormányzat a NAV hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizheti.
Szurdokpüspöki, 20………év………………….hó……nap

….………………..……………….
kérelmező vagy törvényes képviselő

B.) Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusai

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból
származó nettó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem (a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónapban szerzett
jövedelem egyhavi átlaga)
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátáshoz és gondozáshoz kapcsolódó támogatások
(GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás (rendszeres szoc. segély, bérpótló juttatás, ápolási díj, időskorúak
járadéka, álláskeresési támogatások, stb.)
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem
8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó
jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)
9. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (tartásdíj
összege)
10. A család összes nettó jövedelme (1+2+3+4+5+6+7+8)-9
Az 1 főre jutó jövedelem (ügyintéző tölti ki)
Szurdokpüspökin, 20………év………………….hó……nap

A
kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban
élő házastárs
(élettárs)
jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb
hozzátartozó, rokon jövedelme

Ft/fő
…………………………………………………………
kérelmező vagy törvényes képviselő

