2. melléklet a4/2021. (X.5.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
Házasságkötési támogatás megállapításához
I. Az igénylő adatai:
Mennyasszony:
Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………...
Kérelmező születési neve: ………………………………………………………………………
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………...
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
Lakóhelye: ………………………………………………………………………………………
Tartózkodás helye: ……………………………………………………………………………...
Társadalombiztosítási Azonosító jele: ………………………………………………………….
Lakossági folyószámla száma: ………………………………………………………………….
Telefonszáma: …………………………………………………………………………………..
Vőlegény:
Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………...
Kérelmező születési neve: ………………………………………………………………………
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………...
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
Lakóhelye: ………………………………………………………………………………………
Tartózkodás helye: ……………………………………………………………………………...
Társadalombiztosítási Azonosító jele: ………………………………………………………….
Lakossági folyószámla száma: ………………………………………………………………….
Telefonszáma: …………………………………………………………………………………..
A kérelem benyújtásának időpontjában a házasságkötési támogatást igénylővel egy családban élők adatai:
Név

Születési helye, ideje

Anyja neve

Rokonsági fok

család:egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt
lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;
d)közeli hozzátartozó:
da) a házastárs, az élettárs,
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt 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 keretében nevelt gyermek
kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
dc) 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 (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa
vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;
II. Jövedelmi adatok:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

A.
A jövedelem típusa
Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló
egy jogviszonyból
származó jövedelem,
táppénz
Társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, illetve
szellemi és más önálló
tevékenységből származó
A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (GYES,
GYED, GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj,
stb.)
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat, járási
hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított
ellátások
Egyéb jövedelem (pl.:
ösztöndíj)
Összes jövedelem

B.
Kérelmező

C.
A kérelmező családjában élő további személyek jövedelme

Egy főre számított havi jövedelem (Ügyintéző tölti ki!): …………………… Ft.

IV. Egyéb nyilatkozatok:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális hatáskört gyakorló szerv a NAV
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális eljárás során történő felhasználásához.
Anarcs, ……………………….

………………………………………..
kérelmező aláírása
A kérelemhez csatolnikell:
a) a házassági anyakönyvi kivonat másolatát,
b) a család jövedelemigazolását,
c) lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány másolatát,
d) a házastársak nyilatkozatát arról, hogy legalább az egyik házasságot kötő félnek ez az első házassága.

