7. sz. melléklet

KÉRELEM
Újszülöttek támogatása megállapítására
1.Kérelmező törvényes képviselő neve (születési név is):
……………………………………………………………………………………………..
Szül. hely, idő: …………………………………………… .Anyja neve: ………………..
TAJ szám: ………………………………………………….Adószám: …………………..
Lakóhely: 4184 Tetétlen, …………………………………..utca …………………házszám
Lakóhelyre történő bejelentés időpontja: ………………………………………………….
Tartózkodási hely:………………………………………….Tel szám: …………………….
2. Újszülött gyermek neve: ………………………………………………………………
Szül. hely, idő: ……………………………………Anyja neve: …………………………..
TAJ szám: …………………………………
Lakóhely: 4184 Tetétlen, ……………………………….utca……………..házszám
1. Kérelmezővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak (házastárs/élettárs, gyermekek)
adatai:
Név
Születési év,
Anyja neve
Rokoni
TAJ szám
hó, nap
kapcsolat

II) Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai

A
A
A
Összesen
kérelmező kérelmezővel kérelmezővel
jövedelme
közös
közös
háztartásban háztartásban
élő házastárs
élő egyéb
(élettárs)
rokon
jövedelme
jövedelme

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkoztatásra
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
jövedelem
3. Nyugellátás, megváltozott
munkaképességű személyek
ellátásai (például rokkantsági
ellátás, rehabilitációs ellátás),
egyéb nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
4. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (különösen:
GYED, GYES, GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj,
árvael látás)
5. Önkormányzat, járási hivatal
és munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbel i
ellátások
6. Egyéb jövedelem (különösen:
kapott tartás-, ösztöndíj,
értékpapírból származó
jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.)
7. A család összes nettó
jövedelme

8. A család összes nettó
jövedelmét csökkentő tényezők
(fizetett tartásdíj összege)

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

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatot 1-6. pontjában
feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, a családi
pótlék és a GYES igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely
folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását.
Nyilatkozom, hogy fent nevezett gyermeket saját háztartásomban nevelem.
Kijelentem, hogy a kérelemben közöltek a valóságnak megfelelnek.
Alulírott hozzájárulok, hogy személyes adatai mat a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából
kezeljék, továbbítsák. Hozzájárulok személyi azonosító okmányaim fénymásolásához.
Tetétlen,………………………………

kérelmező aláírása
Tájékoztató
A kérelemhez szükséges:
 gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata
 gyermek és a szülő lakcím kártyájának másolata
 A kérelmező és vele együtt élő családtagra vonatkozóan:
 munkabér esetén a munkáltató által kiállított nettó jövedelemigazolást a kérelem benyújtását
megelőző hónap jövedelméről,
 nyugellátásban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő esetén: kérelem
benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét, valamint a nyugdíj összesítőt,
 a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelésből,
alkalmi munkavégzésből származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem
egyhavi átlagát,
 amennyiben jövedelemmel nem rendelkezik, úgy a M unkaügyi Központ igazolását az
együttműködésről.
 18. életévét betöltött középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali
tagozatán tanuló gyermek esetén az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje
szerint fennálló tanulói vagy hallgató jogviszonyról.
 amennyiben a háztartás valamely tagja fogyatékossági támogatásbanrészesül, annak igazolását.
A támogatás feltétele:
 a gyermek Tetétleni lakcímmel rendelkezik,
 a támogatás megállapítása az újszülött gyermek helyben lakó törvényes
képviselőjének kérelmére történik,
 a támogatás a gyermek születését követő 6 hónapon belül igényelhető, mely
határidő jogvesztő

