2. melléklet a 7/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
hiányszakmákhoz kapcsolódó szociális ellátás megállapítására
Alulírott kérem, hogy részemre (a megfelelő aláhúzandó) jogosítvány megszerzésének támogatására / képzési
támogatásra / önfoglalkoztatóvá válás támogatására /hiányszakmák támogatására való jogosultságot
megállapítani szíveskedjenek.
1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1.1. Neve: ......................................................................................................................................................................
1.1.2. Születési neve:…....................................................................................................................................................
1.1.3. Anyja neve: ............................................................................................................................................................
1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): ..........................................................................................................................
1.1.5. Lakóhelye: …………. …………irányítószám ………………………………………………………... település
.................................................. utca/út/tér ................... házszám …………… épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó
1.1.6. Tartózkodási helye: ……………………….. irányítószám ……………………………………………. település
……………………………….. utca/út/tér ................... házszám ................. épület/lépcsőház ..... ……….. emelet, ajtó
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …………………………………………………………………………..
1.1.8. Állampolgársága: ...................................................................................................................................................
1.1.9. Telefonszám:………………………… ………………………………………………………………………….
1.1.10. Számlaszám: …………………………................................................................................................................
1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.2.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.2.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.2.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy
1.2.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.
1.3. Kérelmező közeli hozzátartozóinak adatai:
A
B
Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

C

D

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító
Jele

1.

2.

3.

4.
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5.

6.

1.4. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele együttélő közeli hozzátartozóinak jövedelmi adatai (Ft/hó)
A
B
C
A jövedelem típusa
1.

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból
származó

2.

Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások

4.

5.

Kérelmező

Közeli hozzátartozók

Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ………………………………………… Ft
1.5 Kizárólag képzési támogatás igénylése esetén kitöltendő:
Megszerezni kívánt végzettség:…………………………………………………………………………………………...
Képzőszerv neve, címe:…………………………………………………………………………………………………...
Képzés helye:……………………………………………………………………………………………………………...
Képzés díja:………………………………………………………………………………………………………………..

Kelt.: Kisújszállás, ……… év……………….hónap……nap

aláírás
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Alulírott ………………………………….. (név) …………………………………. (születési név) ……………………
………………………………………………………………………………… (szül. hely, idő, anyja neve) Kisújszállás
………………………………………………………….. (lakcím) alatti lakos a hiányszakmákhoz kapcsolódó szociális
ellátások igénybevételére benyújtott pályázathoz a következő nyilatkozatot teszem:

Nyilatkozatok:
a) a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek
b) életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek
c) nem vagyok Kisújszállás Város Önkormányzata polgármestere, alpolgármestere, képviselőtestületének tagja, illetve ezen személyek Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója
Tudomásul veszem:
a) a saját, valamint a családomban élő közeli hozzátartozók adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles
vagyok nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával
egyidejűleg becsatolni,
b) hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv
ellenőrizheti,
c) hozzájárulok, a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához,
d) A támogatás felhasználásának, illetve későbbi eredményének nyomon követése érdekében vállalom,
hogy a támogatási időszak kezdetén és végén (a projektbe való be- és kilépéskor) az e célra biztosított
kérdőíven adatot szolgáltatok.
e) hozzájárulok, hogy Kisújszállás Város Önkormányzata és annak hivatali szervezete, a Kisújszállási
Polgármesteri Hivatal az ösztönző támogatás igénylésének jogosságát alátámasztó szociális helyzetre
vonatkozó személyes adatait az EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon” című pályázat irányító
hatósága és Kisújszállás Város Önkormányzata között fennálló adatfeldolgozási szerződésben
meghatározott módon és feltételekkel kezelje
f) a támogatás odaítélése esetén vállalom, hogy a támogatási időszak alatt félévente 10 óra közösségi
célú önkéntes tevékenységet végzek Kisújszállás Város Önkormányzatával szerződésben álló
együttműködő partnernél, melyet köteles vagyok igazolni
Kelt.: Kisújszállás, ……… év……………….hónap……nap
aláírás
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A kérelemhez csatolandó mellékletek:
1./ Jogosítvány megszerzésének támogatása
- kérelmező és közeli hozzátartozói jövedelmének igazolására a jövedelem típusának megfelelő irat
- kisújszállási székhelyű/telephelyű munkáltató nyilatkozata arról, hogy a B kategóriás jogosítvány megszerzése
kérelmező foglalkoztatásának feltétele.
- kérelmező nyilatkozata arról, hogy a B kategóriás jogosítvány megszerzéséhez más forrásból nem vesz igénybe
támogatást
- képzési szerződés
2./ Képzési támogatás
- kérelmező és közeli hozzátartozói jövedelmének igazolására a jövedelem típusának megfelelő irat
- kisújszállási székhelyű/telephelyű munkáltató nyilatkozata a munkaviszony biztosításáról
- képzési szerződés
- képző szerv által kibocsátott számla a képzés díjáról
- utazási költségtérítéshez a képző szerv által kiállított jelenléti igazolás és a közlekedési eszköz igénybevételét igazoló
dokumentum
3./ Hiányszakmák támogatása
- kérelmező és közeli hozzátartozói jövedelmének igazolására a jövedelem típusának megfelelő irat
- munkaviszony, foglalkoztatási jogviszony igazolása
- munkaköri leírás
- végzettséget igazoló dokumentum
- krízishelyzet igazolása
A hiányszakmák támogatása ellátásnál krízishelyzetnek számítanak az alábbiak:
a) a házastárs, vagy szülő, vagy gyermek elvesztette a munkáját az igénylés előtt 60 napon belül
b) a kérelmező házastársa részére 60 napon belül vagy az ellátás megállapítását követően ápolási díjat állapítottak meg
c) 60 napon belül vagy az ellátás időtartama alatt olyan személy halálesete, akinek az ellátott eltemettetésre köteles
hozzátartozója
4./ Önfoglalkoztatóvá válás támogatása
- kérelmező és közeli hozzátartozói jövedelmének igazolására a jövedelem típusának megfelelő irat
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 17. §-a és a
foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére
nyújtható támogatásokról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 10. §-a alapján az állami foglalkoztatási szerv által
nyújtott támogatást igazoló irat
- amennyiben Kisújszálláson hiányzó szolgáltatást nyújt, annak igazolása”
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