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KÉRELEM
14 év alatti gyermekek
KARÁCSONYI TÁMOGATÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
1. A kérelmező
Neve: ………………………………………………………………………………………………
…
Születési neve:
……………………………………………………………………………………...
Anyja neve:
………………………………………………………………………………………….
Születés helye, ideje:
………………………………………………………………………………….
Lakóhely:…………………………………
település…………………..utca…………
házszám
Tartózkodási
hely:…………………….………………
település……………….utca…….hsz.
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett
lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni)
Társadalombiztosítási
Azonosító
Jele
(TAJ):
…………………………………………………………
Telefonszám (fontos az ügyfél
érdekében) : .......................................................................................
2.14 év alatti gyermekre tekintettel benyújtott kérelem esetén
Név
Szül hely, idő

Anyja neve

TAJ szám

3. A kérelemhez kötelezően csatolni kell a család jövedelmi helyzetére vonatkozó igazolásokat.
4. A kérelem benyújtásának határideje: 2020. december 10. (A határidő jogvesztő!)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó,
ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik),

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.
(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Biharnagybajom, ………………………………
…………………………………….
aláírás
A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban élők adatai:
Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni
fok

Társadalombiztosítási
Azonosító Jel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusai

1.Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és
táppénz
2.Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
3.Rendszeres pénzbeli ellátás
(FHT, RSZS, ápolási díj)
4.Ingatlan, ingó
vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni
értékű jog átruházásából
származó jövedelem
5.Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
6.A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (GYES, GYED.
GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, stb.)

Kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel
közös
háztartásban élő
házastárs/élettárs
jövedelme

A kérelmező családjában
élő egyéb személyek
jövedelme

Összesen

7.A munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás
8.Föld bérbeadásából
származó jövedelem
9.Egyéb (pl. ösztöndíj)
10.Összes jövedelem:

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):…………………..…….Ft/hó.
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KÉRELEM
65 év feletti személyek
KARÁCSONYI TÁMOGATÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
1. A kérelmező
Neve: ………………………………………………………………………………………………
…
Születési neve: …………………………………; anyja neve:
……………………………………..
Anyja neve:
………………………………………………………………………………………….
Születés helye, ideje:
………………………………………………………………………………….
Lakóhely:…………………………………
település…………………..utca…………
házszám
Tartózkodási
hely:…………………….………………
település……………….utca…….hsz.
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett
lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni)
Társadalombiztosítási
Azonosító
Jele
(TAJ):
…………………………………………………………
Telefonszám (fontos az ügyfél
érdekében) : .......................................................................................
2. A kérelemhez kötelezően csatolni kell a család jövedelmi helyzetére vonatkozó igazolásokat.
3. A kérelem benyújtásának határideje: 2020. december 10. (A határidő jogvesztő!)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó,
ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik),
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.
(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Biharnagybajom, ………………………………
…………………………………….
aláírás
A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban élők adatai:
Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni fok

TAJ száma

Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő
házastárs/élettárs jövedelme

A kérelmező családjában
élő egyéb személyek
jövedelme

Összesen

Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
Egyéb
Összes jövedelem:

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):…………………..…….Ft/hó

