3. melléklet a 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelethez
Kérelem
a diákok pénzbeli közlekedési támogatás igénylése tárgyában
Kérelmező (törvényes képviselő) neve:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakóhely:
Gyermek adatai:
Név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Oktatási intézmény pontos neve és címe:

………………………….……………………..………
………………………………….……………..………
…………………………….…………………..………
…………………………………….…………..………
…………………………………….…………………..
…...……………………………………………………
...………………………………………………………
…………………………………..….…………………
…..………………………….……….…………………

Diákigazolvány száma:
Lakóhely:
Tartózkodási helye:

……………………………………………..…………
……………………………………………..…………

A helyi közlekedési támogatást elbírálásához az alábbi nyilatkozatot teszem:
Nyilatkozat
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a családomban az 1 főre jutó havi jövedelem összege
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.
Tudomásul veszem, hogy:
• 20___ . évben az öregségi nyugdíj legkisebb összege: _________
• A családban a jövedelem számításánál figyelembe kell venni a személyi jövedelemadóról szóló
törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel) a személyi jövedelemadóval, az
egyszerűsített vállalkozási adóval, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulással, egészségbiztosítási hozzájárulással és járulékkal, egészségügyi szolgáltatási járulékkal,
nyugdíjjárulékkal, nyugdíjbiztosítási járulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal és munkavállalói
járulékkal csökkentett részét, függetlenül attól, hogy adómentesnek, vagy adókötelesnek minősül
(munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem
és táppénz, társas- és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó jövedelem, nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például
rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások, a gyermek
ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: gyed, gyes, gyet., családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás), önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátások, egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)
Az
egy főre eső jövedelem számításánál a közös háztartásban élő közeli hozzátartozóknak a kérelem
•
benyújtását megelőző hónap jövedelmét kell összeadni és osztani a családtagok számával.
• A támogatásra az jogosult, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének háromszorosát nem haladja meg.
Kijelentem, hogy amennyiben a családban, a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók lakóhelyében,
tartózkodási helyében, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban olyan változás következik be, hogy annak
következtében az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
háromszorosát, úgy azt a támogatást megállapító részére 15 napon belül bejelentem.
Hozzájárulok személyes adataim és gyermekeim személyes adatainak kezeléséhez.
Tiszaföldvár, ……………………………
…………………………………….
kérelmező aláírása

