RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY
KÉRELEM

A kérelmező adatai:
Neve:……………………………………….

Előző neve:…………………….……………

Születési helye: ……………………………. Ideje: …………………….………………….
Anyja neve: ………………………………... TAJ száma: …………….…………………...
Adóazonosító jele: ……………………………………………………………………………..
Iskolai végzettsége(i): ………………………………………………………………………….
Szakképzettsége(i): ……………………………………………………………………………..
Lakóhelye (állandó lakcíme): …………………………………………………………………..
Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………..
Kérelmező és vele közös háztartásban együtt lakó családtagok száma összesen: ………..fő.
Név
Rokoni kapcsolat
Születési év, hó, nap
Havi jövedelem

Rendszeres szociális segélyben a kérelmet megelőzően részesült-e?
Vállalkozói igazolvánnyal, őstermelői igazolvánnyal rendelkezik-e?
Alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkezik-e?
Munkanélküli járadékban részesült-e?

Igen
Igen
Igen
Igen

Nem
Nem
Nem
Nem

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Alulírott hozzájárulok, hogy adataimat (családtagjaim adatait) a kérelem elbírálása céljából
kezeljék.
Zalaszentgrót, ………………………………….
…………………………….
aláírás
A kérelem mellékletei:
- együttműködést igazoló iratok
- jövedelmi igazolások (előző 3 havi)
- vagyonnyilatkozat
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat

1. sz. melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez

Jövedelemnyilatkozat
A / Személyi adatok

1. Az ellátást igénylő neve: ……………………………………………..
Leánykori név:

……………………………………………..

2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe:

……………………………………….

3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe:

………………………………..……..

4. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ……………………
5. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: ………………………………………..
6. Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: …………………..…… fő.

7. A 6. pontban szereplő közeli hozzátartozók neve:
a/

……………………………………………………

b/

……………………………………………………

c/

……………………………………………………

d/

……………………………………………………

e/

……………………………………………………

f/

……………………………………………………

g/

……………………………………………………

B/ Jövedelmi adatok

Közeli hozzátartozók jövedelme (Ft-ban)
Jövedelmek
típusai

Kérelmez
ő jöv.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Összese
n

Munkaviszonyból,
munkavégzésre
irányuló egyéb
jogviszonyból
származó
jövedelem és
táppénz
Társas és egyéni
vállalkozásból
származó
jövedelem
Ingatlan, ingó
vagyontárgyak
értékesítéséből
vagyoni jog
átruházásából
származó
jövedelem
Nyugellátás,
baleseti
nyugellátás,
egyéb díjszerű
ellátások
A gyermek
ellátáshoz,
gondozáshoz
kapcsolódó
támogatások
(GYED, GYES,
családi pótlék,
tartásdíj)
Önkormányzat,
munkaügyi
szervek által
folyósított
pénzbeli ellátás
Föld
bérbeadásból
származó
jövedelem
Egyéb (ösztöndíj,
értékpapírból
szárm.jöv.,
kisösszegű
kifizetés stb.)
A család havi
nettó jövedelme
összesen:

Egy főre jutó nettó jövedelem: ………………… Ft/hó.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZATBAN-ban közölt
adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a NYILATOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10.§ (2) bekezdése alapján az
önkormányzat a fővárosi, a megyei APEH útján ellenőrizheti.
Kelt.: …………………………………………
…………………………….………………………
az ellátást igénylő , vagy törvényes képviselőjének aláírása
……………………………………………………..
cselekvőképes hozzátartozók aláírása

2. sz. melléklet a 8/2000. (II. 2.) Kormányrendelethez
/6. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelethez/

Vagyonnyilatkozat
A/ Személyi adatok
1. Az ellátást igénylő neve: ……………………………..…………………………….
(leánykori név is)
2. Anyja neve: ………………………………………………………………………….
3. Születési helye, ideje: ………………………………………………………………
5. Lakóhelyének címe: ……………………………………………...…………………
B/ Vagyoni adatok
I. 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.
Becsület 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.
Becsület 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
………………………………. út/utca ………. hsz., alapterülete. ……………….. m2,
tulajdoni hányad: ………………………….., a szerzés ideje: ……………………. év.
Becsült forgalmi érték*: ………………………. Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése: …………………… címe: ……………………………… város/község
…………………………….. út/utca ……. hsz/hrsz., alapterülete:……………….. m2
tulajdoni hányad: ………………….…….., a szerzés ideje: ……………………… év.
Becsült forgalmi érték*: …………….………… Ft.

II. Egyéb vagyontárgyak
5. Gépjármű
a. személygépkocsi:
………………………………..….. típus ……………………………. rendszám
a szerzés ideje. ………………………………………………………….
Becsült forgalmi érték***: …………………………………………………….. Ft.
Egy főre jutó forgalmi érték**: …………………………………….…………. Ft.
b. tehergépjármű, autóbusz, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz:
……………………………..…….. típus ……………………………. rendszám
a szerzés ideje. ………………………………………………………….
(rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni)

Becsült forgalmi érték***: …………………………………………………….. Ft.
Egy főre jutó forgalmi érték**: ………………………………….……………. Ft.
III. Összes vagyontárgy
6. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1+2+3+4+5): …………. Ft.
Egy főre jutó forgalmi érték**: ………………………………………………………. Ft.
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a
nyilatkozatban szerelő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő
felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: ……………………………… …….. év ……….. hó ….. nap
…………………………….
Aláírás
Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból
egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a
vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét
kell feltüntetni.
** Kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe
venni: házastársat, élettársat, 20 évesnél fiatalabba, önálló keresettel nem
rendelkező, a 20 évesnél fiatalabba, önálló keresettel nem rendelkező nappali
tagozaton egyetem, főiskolai tanulmányait folytató, továbbá fogyatékos gyermekeit.
A Csjt. alapján eltartott egyéb rokont.
*** Becsült forgalmi értékként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és
állapota szerinti értéket kell feltüntetni.

TÁJÉKOZTATÓ
Az aktív korúak rendszeres szociális segélyét igénylő részére
az együttműködési kötelezettségről

A módosított 1993. évi III. tv. 37/D.§-a szerint az aktív korú nem foglalkoztatott
személy a rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításának feltételeként
a települési önkormányzattal és /vagy az általa kijelölt szervvel együttműködni
köteles.
Az előírt együttműködés azt jelenti, hogy az aktív korú nem foglalkoztatott személy
a.) a települési önkormányzatnál nyilvántartásba véteti magát, és
b.) a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában együttműködik,
továbbá
c.) a települési önkormányzat, illetőleg a munkaügyi központ kirendeltsége által
felajánlott munkalehetőséget elfogadja.
Zalaszentgrót város helyi szociális rendelete szerint:
-

a Polgármesteri Hivatal szervez az aktív korú nem foglalkoztatottak részére
közcélú, illetve közhasznú foglalkoztatást. Az általunk felajánlott munkahelyet
a rendszeres szociális segélyt igénylő köteles efogadni.
az Önkormányzat a Zala Megyei Munkaügyi Központ Zalaszentgróti
Kirendeltségével ír elő együttműködési kötelezettséget az aktív korú nem
foglalkoztatott rendszeres szociális segélyt igénylő számára.

A tájékoztató egy példányát átvette, az együttműködést vállalom.

Zalaszentgrót, ………………………………

……………………………………..
aláírás

Telefon: 83/562-983, Fax. 83/361-870

Nyilatkozat

Alulírott ……………………..…………………….Zalaszentgrót,…………………………u
………. szám alatti lakos kijelentem, hogy rendszeres szociális segély megállapítása
iránt benyújtott kérelmem

kedvező elbírálása esetén fellebbezési jogomról

lemondok.

Zalaszentgrót,………………………….

……………………………………………..
aláírás

