
8. melléklet Várvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V.7.) 

önkormányzati rendeletéhez 
 

KÉRELEM 
 

Táboroztatási támogatás megállapításához (óvodás és általános iskolás tanulói részére). 
Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a __________-es évre táboroztatási támogatást 

szíveskedjen megállapítani. 

I.A táboroztatási támogatás megállapítását kérő:  

Neve:  Anyja neve: 

Születési neve:  Lakcím: 

Születési helye, ideje:  Közös háztartásban élő hozzátartozók 

száma: Kérelmező TAJ száma  

II. A gyermek(ek) adatai, akire tekintettel kéri a támogatás megállapítását:  

 Név: Születési hely, idő Anyja neve:  TAJ száma 

Nevelési, oktatási 

intézmény neve, 

címe 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

   III.   A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek adatai: 

Név Születési év, hó, nap TAJ száma 
Családi 

kapcsolat 
Foglalkozás 

1.      

2.      

3.      

4.      

IV.   A jogosultság feltételeire vonatkozó adatok: 

Kérelem indokolása: 

 

 

 

Alulírott kérem, hogy a fentiekben közölt adatok és a becsatolt igazolások, nyilatkozatok alapján a táboroztatási 

támogatásra való jogosultságomat szíveskedjenek megállapítani.  Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. Tv. 

82. §. (3) bekezdés értelmében kérelmem kedvező elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok. 
Hozzájárulok a kérelemben közölt adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához és kezeléséhez.  
Várvölgy, 20__. év _______________hó ______nap 

___________________________________

A táboroztatási támogatást igénylő 

aláírása 
 

Melléklet: Táborban való részvételt igazoló számla 
 



1. melléklet Várvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V.7.) 

önkormányzati rendeletéhez 

 
JÖVEDELEMNYILATKOZAT 

Jövedelem  típusa 

A 

kérelmező  

A kérelmezővel közös háztartásban élő 
Összesen 

házastárs   (élettárs)  egyéb rokon 

nettó jövedelme (Ft/hó) 

Munkaviszonyból, munkavégzésre 

irányuló egyéb munkaviszonyból 

származó jövedelem 

      

Társas vagy egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és önálló 

tevékenységből származó jövedelem 

      

Alkalmi munkavégzésből származó 

jövedelem 
      

Táppénz és gyermekgondozási 

támogatások (terhességi 

gyermekágyi segély, GYED, GYES, 

GYVT, családi pótlék, 

gyermektartásdíj) 

      

Nyugdíj és egyéb nyugdíjszerű 

ellátások (öregségi, rokkantsági, 

baleseti rokkantsági, özvegyi, szülői 

nyugdíj; árvaellátás, baleseti 

hozzátartozói nyugellátások; 

rendszeres szociális járadék, átmeneti 

járadék, bányász dolgozók 

egészségkárosodási járadéka, 

rokkantsági járadék, politikai 

rehabilitációs ellátások, házastársi 

pótlék, házastárs után járó 

jövedelempótlék) 

      

Önkormányzat és munkaügyi 

szervek által folyósított ellátások 

(időskorúak járadéka, rendszeres 

szociális segély, ápolási díj, 

adósságcsökkentési támogatás, 

munkanélküli járadék, álláskeresési 

járadék, álláskeresési segély, képzési 

támogatásként folyósított 

keresetpótló juttatás) 

      

Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, 

szakképzéssel összefüggő pénzbeli 

juttatások, nevelőszülői díj, szociális 

gondozási díj, végkielégítés, 

életjáradékból, föld és egyéb ingatlan 

bérbeadásából származó jövedelem) 

      

Jövedelem összesen:        

Az összes jövedelmet csökkentő 

tényezők (gyermektartásdíj, egyéb 

rokontartás címén fizetett tartásdíj) 

      



ÖSSZES NETTÓ JÖVEDELEM        

EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM       

 

A jövedelemről – a jövedelem típusának megfelelő – igazolást vagy annak másolatát a kérelemhez 

mellékelni szükséges. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális eljárásban 

történő felhasználásához, kezeléséhez. 

Várvölgy, 20____, ______________hó ____nap 

___________________________________ 

kérelmező aláírása 



2. melléklet Várvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V.7.) 

önkormányzati rendeletéhez 

VAGYONNYILATKOZAT 

I. Ingatlanok 

Megnevezés 1. 2. 3. 

Ingatlantulajdon fajtája*    

Címe    

Alapterülete (m2)    

Tulajdoni hányada    

Szerzési ideje (év)    

Becsült forgalmi értéke (Ft)    

Haszonélvezeti vagy 

özvegyi joggal terhelt 
igen          nem igen          nem igen          nem 

 *Ingatlantulajdon fajtái: 

lakástulajdon, lakótelek-tulajdon, üdülőtulajdon, üdülőtelek-

tulajdon, egyéb nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-

)tulajdon (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, 

garázs stb.) termőföldtulajdon, vagy az ingatlantulajdonfajták 

használata. 

 

II.  Járművek 

Megnevezés 1. 2. 3. 

Fajtája    

Típusa    

Rendszáma    

Évjárata (év)    

Szerzés ideje (év)    

Becsült forgalmi értéke 

(Ft) 
   

Hitellel vásárolt igen          nem igen          nem igen          nem 

Lízingelt igen          nem igen          nem igen          nem 

 

Vagyonhasznosítással kapcsolatos megjegyzések:   

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt 

adatok a valóságnak megfelelnek.  

Hozzájárulok, hogy a nyilatkozatban szereplő adatokat az eljáró szerv ellenőrizze, arra 

vonatkozóan az ingatlan, illetve a gépjármű nyilvántartásból adatokat szerezzen be, 

illetve azokat kezelje. 

Várvölgy, 20____, ______________hó ____nap 

__________________________________________ 

az igénylő és a vele közös háztartásban élő 

nagykorú személyek  a l á í r á s a 
 


