
Szolnok Megyei Jogri V6ros
Polg6rmesteri Hivatala
Szoci6lis T6mogat6sok Osztdlya

Egyedi t6rft6si dijtrlmogatfs meg6llapitdsa irdnti
KERELEM

Sziilo (gondviselo) neve:

Sziilet6si neve: ....... ...... Anvia neve: ........

Szriletdsi hel)'. dv. h6. nap: ..............,.

Szem. ig. alapjhn bej elentett lak6helydnek cime :

Szem. tg. alapjdntarlSzkoddsi hely6nek cime: .......

T6rsadalombiztosit6si Azonosit6 Jele: E n f]-n n n-! I I
Telefonsz6m a (nem ko t e I e z 6 me gadni) :

A sziil6 csal6di ilIlapota: n6tlen, hajadon, hfzas, dlettdrs, e1v61t, kiilon6l6, ozvegy *

A csal6d Iltszttma: ........... f6

A csalfdban 616 kiizelihozzfitartozSk ad,atai

Neve 6s

sziiletesi neve
Sztiletdsi helye,

ideje
Anyja neve Intdzm6ny neve

T6rsadalombiztosit
6si Azonosit6 Jele

(TAJ)
K6relmezo
hitzastdrsa,

dlett6rsa

Egydb rokon,
rkinek eltart6s6r61

a k6relmezo
gondoskodik

Gyermekei

* A mesfelel6 rdsz alilhuzando



Jiived elemnyilatkozat (forintban)

Egy fdre jut6 havi csal{di nett6 jiivedelem: .FtlhOlft;.

*Tart6sdijat kapok: Nem Igen, osszege: ............Ft *Egyedtil61l6 vagyok: Nem Igen

Biintetdjogi felelossdgem tudat6ban kijelentem, hogy a kozolt adatok a val6s6gnak
megfelelnek.

Hozzitjfru,Iok, hogy a Polg6rmesteri Hivatal a meg6llapit6 hathrozat egy pdld6ny6t Szolnok
Megyei Jogf V6ros Int6zm6nyszolgdlata, valamint a koznevel6si intdzm6ny rcszdre megkiildje.

D6tumi

A jiivedelmek tipusai
A k6relmez6
jiivedelme

A k6relmez6vel kiiziis
hilztzrthsban 616

hdzastirs, 6lett6rs
iiivedelme

A k6relmez6vel kiizds
hhztarthsban 616

gyermek, egy6b rokon
iiivedelme

1. Munkaviszonyb6l,
munkavd gzd s r e I fo glalko ztatdsr a ir inyul 6
egydb j ogviszonyb6l szhrmazo jdvedelem

6sthppdnz

2. T 6rsas 6s egydni v6llalkoz6sb6l,
6stennel6i, illetve szellemi ds m6s 6n6116

tev6kenysdgb 6l szdrmaz6 jdvedelem

3. Nyugell6t6s, megv6ltozott
munkak6pess6gri szerndlyek ell6t6sai
(pdld6ul rokkants6gi elldtds, rehabilitdci6s
ell6t6s), korhatdr el6tti ell6t6s, szolg6lati
j arand6siig, balettmrivdszeti 6letj 6raddk,
6tmeneti binydszjdrad6k, id6skorriak
j 6r addka, a nyugdij szeni rendszeres
szoci6lis ell6t6sok emeldser6l sz616

i osszab6ly harflly a al6 tarto z6 elliltds
4. A gyermek ell6|6sdhoz 6s gondozdsiihoz
kapcsol6d6 t6mogat6sok:
gyermekgondoz6si dij (GYED),
gyermekgondoz6si segdly (GYES),
gyermeknevel6si t6mo gat6s (GYET),
csal6di p6tldk, gyermektart6sdij,
6rvaell6t6s, stb.

5 . Onkorm6ny zat, kormdnyhivatal, j 6r6si
hivatal 6ltal foly6sitott rendszeres plnzbeli
e116t6sok

6. Egydb jdvedelem: kapott tart6sdij,
dsztdndij, 6fi 6kpapirb6l szdrmazo
jdvedelem, kis dsszegri kifizet6sek stb.

7. A csal6d cisszes nett6 idvedelme

8. A csal6d dsszes nett6 jOvedelmdt
csdkkent6 t6nyez6k (fizetett tart6sdij
risszege)

* A mesfelelo r6sz alilhuzando

sziilok, gondviselok alfirfsa



J

rAnxozrtrd

Az ig6nyl6 laphoz csatolni illetve bemutatni sziiks6ges a k6relmez6 6s a vele egy hhztartfsban 616

kdzeli hozzhtartoz6j a r6sz6r6l :

benyriitfst mesel6z6 h6nap nett6 jdvedelmdr6l s2616 hivatalos igazolilsilt, az alitbbrak
szerint:
o aktiv keres6 eset6n: hivatalos nett6 jovedelm6rol sz6l6 munk6ltat6i rgazolflst,
o vfllalkoz6 eset6n: a kdrelem benyirjt6s6nak h6napj6t kozvetleniil megelozo 12 honap

alatt szerzett jovedelem egyhavi, elismeft kolts6gekkel ds befizetdsi kotelezettslggel
csokkentett ltlagaftl sz6l6 Nemzetr Ad6-es V6mhivatal 6ltal ki6llftott igazolilst,
valamint nyilatko zatot,

o nyugelldtrisban r6szesiil6 szem6ly eset6n: a Nyugdijfoly6sit6 lgazgatostry 6ves
drlesit6set a nyugell6t6s osszegdrol, a nyugell6t6s postai krfizeto szelvdny6t (vagy
foly6sz6mla kivonatot), esetleges dvkozbeni, visszamenoleges nyugdijemel6s osszegdt
tarlalmazS nyugdijszelvdnyt vagy folyosz6mla kivonatot, m6lt6nyoss6gi
nyugdijemel6srol s2616 6rtesitdst, ozvegyi nyugdij megsziintet6sdr6l szSl6hatfrozatot,

o jiivedelemmel nem rendelkezd eset6n: a J6sz-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormdnyhivatal Szolnoki Jfrdsi Hivatal Foglalkoztatdsi Osztitly (kor6bban Munkatigyi
Kirendeltsdg, Szolnok, Szabads6g t6r 3.) igazolfsifi arr6l, hogy nevezett munkan6lkiili
ell6t6sban nem r6szesril.

o munkan6lktili ellftdsban r6szesiil6 eset6n: a foly6sitott ell6t6st meg6llapit6
hathrozatot, az ellfltits osszeg6t igazolo postai krfizeto szelvdnlt vagy foly6sz6mla
kivonatot, me gsziintetd s e s et6n a me gsziint eto hatdr ozatot,

o J:lsz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormfnyhivatal Szolnoki J6r6si Hivatala 6ItaI
meg6llapitott ell6t6sr6l s2616 hivatalos igazolasdt (6polasi dij, aktiv korriak elliit6sa, stb),

o t:ipp6nzes fllominy eset6n: hivatalos munk6ltat6i igazol6st, vagy a Jdsz-Nagykun-
Szolnok Megyei Korm6nyhivatal Egdszsdgbiztosit6si Oszt6ly (Szolnok, Miksz6th K. u.
3-5.) 6ltal kiadott rgazolist atfrypenz cisszegdr6l,

o egy6b rendszeres p6nzellfitfrs eset6n foly6sit6 szerv rgazolilsffi,
o a gyermekek elhelyezflse vagy ideiglenes hat|lyt elhelyez6se, valamint gyiimrendel6s

tfngytrban hozott biros6gi dontdst, vagy Jfrdsi Hivatal Gy6mtigyi Osztilly 6ltal kiadott
hatdr o zatot ill etve j e gyz6kdnyvet,

o gyermektartdsdij esetdn kifizetdsi szelvdnyt vagy foly6szdmla kivonatot, valamint a
bir6s6gi v 6gz6st, 6s a vdgrehajt6sra vonatkoz6 j egyzokonyvet,

o tart6san beteg, illet6leg fogyatdkos gyermek egdszs6gi illlapottravonatkoz6 igazolilst,
o iskol6s testvdrek iskolakitogat6si tgazollsdt, vagy hallgat6i jogviszony -igazol6s6t.

Ha ugyanazon rntezmdnybe tobb gyermeke j6r, kdrjiik, csak egy igdnylolapot nyrijtson be!
Egyedi t6rit6si dijtdmogathsra csak szolnoki lak6hellyel rendelkezo gyermek jogosult.

A kdrelem berytditdsdnak idek;
A k6relmet minden ev jrtnius 1. ds 30. kbzdtt, rij felvdtel esetdn szeptember 1. ds 30.

kdzdtt kell benyrtjmni.
A kdrelem benvil-itdsdnak hebte:

Szolnok Megyei Jogir V6ros Polgdrmesteri Hivatala Szoci6lis Tdmogat6sok Oszt6lya
Szolnok, Kossuth tdr 1. foldszint
Telefon: 56/503-583 Ugyfdlfogadtisi icl6: h6tfon 13-16 6r6ig,

szerddn 8-16 or6ig,
pdnteken 8-I2 ordig.



AZINTEZMENY T6LTI KI

A javaslattevo szerv pontos neve, cfme:

A gyermekv6delmi felel6s neve:

A javaslat r6szletes indoklfsa, ha a sziilo a k6relmet 6v kcjzben nyfjtja be:

* Az intezmeny szdmlaszhma:
Etkezdsi jogcfm: - egdsznapi el16t6s

- tizorai
- ebdd
- uzsonna

Koz6piskolai tanul6 eset6ben csak a menzaig6nybev6tellhez adhat6 atfumogatfs.

A thmogatdsra j avasolt gyermek(ek) neve :

Atftmogatfts egy tan6vre sz6l!

A csaldd egy f6re jut6 havi nett6 jovedelme: ........ Ftlh6lfb

..... h6 ....... naptril

Etkez6si napok szfrmaz ........... nap

h6....... napig

Etkez6s6rt fizetendo tdrftdsi dij napi osszege (AFA-val): . .... .. Ft/nap

Q.{ormativ kedvezmdnyt fi gyelembe v6ve.)

** Gondoztsdrtfrzetend6 t6ritdsi dij napi cisszege: ........ Ft/nap

T6rit6si dij 6vi iisszege: ............... Ft

D6tum:

Gyermekvddelmi felelos Igazgato

* Szolnoki intezmenyeknek nem kell kitolteni!
** Csak bolcsodds gyermek esetdn kell kitolteni!

PH



Az Ugyf6l jogai 6s koteless6gei:

(A kdzigazgat6si hat6s6gi elj6r6s 6s szolgdltat6s 6ltal6nos szabAlyairol szolo
2004.evi CXL. tdl6ny alapjSn)

Az iiqW6lnek ioga van:

- a tigztess6ges elj6r6shoz (4.9)
- az Ugyintezesi hat5ridoben val6 dont6shozatalhoz (33 S)- az anyanyelv haszn6lat6hoz (10.9)
- tudni arr6l, hogy elj6r6s folyik vele szemben (29.9)
- a jogairol es kotelezettsegei16l val6 tdjekoztatdshoz
- ir6sban vagy sz6ban nyilatkozatot tenni (51.S)
- nyilatkozatt6teltmegtagadni

Az [iqvf6l nek kdteless6qe:

- a hat6s6ggal egyUttmrlkodni
- a hat6sdgi elj6r6sban j6hiszemUen eljarni (6.9)
- az id6z6snek eleget tenni (48.9)

Fentieket megismeftem 6s tudom6sul veszem.

Egyben tudom6sul veszem, hogy ezen ugytipusban jelenleg elektronikus 6ton
torteno Ugyintezesre nincs lehet6s6g.

Szolnok,

ugyf6l al6[r6sa Ugyf6l al6i16sa

eljSrdsi kepess6ggel nem rendelkezo eljdrrdsi kepesseggel nem rendelkezo
szem6ly kepvisel6je szem6ly kepvisel6je


