
 3. melléklet

a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM

Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás megállapításához

A települési támogatást gyermek születésére tekintettel kérem:

NYILATKOZAT
A) Személyi adatok

1. A kérelmező személyi adatai:

Név:....................................................…………………………………………………..…

Születési név:.....................................…………………………………………………….

Születési hely:....................................Szül. idő (év, hó, nap):.....................................

Anyja neve:..................................................................................................................

Lakóhely (állandó lakcím):...........................................................................................

Tartózkodási hely (ideiglenes lakcím):.........................................................................

Telefonszám:................................................................................................................

TAJ szám: __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ 

2. A gyermek adatai, akinek a születésére tekintettel a támogatást kéri:

Név:....................................................…………………………………………………..…

Születési név:.....................................…………………………………………………….

Születési hely:....................................Szül. idő (év, hó, nap):.....................................

Anyja neve:..................................................................................................................

Lakóhely (állandó lakcím):...........................................................................................

Tartózkodási hely (ideiglenes lakcím):.........................................................................

TAJ szám: __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ 



3. Az anya személyi adatai:

Név:....................................................…………………………………………………..…

Születési név:.....................................…………………………………………………….

Születési hely:....................................Szül. idő (év, hó, nap):.....................................

Anyja neve:..................................................................................................................

Lakóhely (állandó lakcím):...........................................................................................

Tartózkodási hely (ideiglenes lakcím):.........................................................................

Telefonszám:................................................................................................................

TAJ szám: __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ 

A kérelemhez mellékelni kell:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.

Egyéb nyilatkozatok:

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban

történő felhasználásához, kezeléséhez.

Büntetőjogi  felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti  adatok a valóságnak

megfelelnek.

Vilonya, ......................................................

..........................................................   
               kérelmező aláírása
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Kitöltési útmutató:

Család: 

egy  lakásban,  (vagy  személyes  gondoskodást  nyújtó  bentlakásos  szociális,

gyermekvédelmi  intézményben)  együtt  lakó,  ott  bejelentett  lakóhellyel  vagy

tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége. 

Közeli hozzátartozó: 

- a házastárs, -az élettárs, 

-a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, - a 23 évesnél fiatalabb,

önálló  keresettel  nem  rendelkező,  nappali  oktatás  munkarendje  szerint

tanulmányokat folytató, - a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,

felsőoktatási  intézmény  nappali  tagozatán  tanulmányokat  folytató  vér  szerinti

gyermek,  örökbe  fogadott  gyermek,  mostohagyermek,  és  a  Ptk.  szerinti

gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya kerestében nevelt gyermek (nevelt

gyermek), 

-  korhatárra  való  tekintet  nélkül  a  tartósan  beteg,  az  autista,  illetve  a  testi,

érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-,

illetve  nevelt  gyermek,  amennyiben  ez  az  állapot  a  gyermek  25.  életévének

betöltését megelőzően is fennállt (fogyatékos gyermek) 

- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe

fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa.
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