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Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez
[ONYF. 3515-315/B.]
1. Neve (családi neve, utóneve 1., utóneve 2.)

Születési neve (családi neve, utóneve 1., utóneve 2.)

TAJ száma:

-

-

Születési hely és idő (Budapest eset én a kerület számát kérjük írja mögé)

Anyja születési neve (családi neve, utóneve 1., utóneve 2.)

Csal ádi állapota:
Lakcíme (irányítósz ám, település, utca házsz ám)

2. Van-e gyámja, gondnoka? Igen válasz eset én kérjük, nevezze meg az ügyben
eljárt gyámhatóság nevét és címét

Igen

Nem

Igen

Nem

5. Megváltozott munkaképess égű-e?

Igen

Nem

6. Egyed ül él-e?

Igen

Nem

Neve:
Címe (irányítósz ám, település, utca házsz ám)

3. Nyugellátásban (árvaellátásban), rendszeres p énzellátásban részes ül-e?
Nyugellátás, és/vagy egyéb rendszeres
pénzellátás megnevez ése:

Rendszeres p énzellátás havi összege:
Törzssz áma:
4. Elismert szolgálati ideje:

Ft
-

-

év

7. A nyugellátása mely időpontt ól kezdődően
került megállapításra?
Részes ült-e korábban kivételes nyugell átásemelésben?

Igen

Nem vagy nem tudja

Ha igen, akkor mikortól?
Megállapító szerv megnevez ése:

Nyújtott-e be kivételes nyugell átás-emelésre kérelmet?

Igen

Nem

Ha igen, akkor mikor?

Aláírás: ______________________________
Melyik
szervhez?
TAJ
szám:
____ - ____ - ____ Kelt: ____________, ______. ___. ___.
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került megállapításra?
Részes ült-e korábban kivételes nyugell átásemelésben?

Igen

Nem vagy nem tudja
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Ha igen, akkor mikortól?
Megállapító szerv megnevez ése:

Nyújtott-e be kivételes nyugell átás-emelésre kérelmet?

Igen

Nem

Ha igen, akkor mikor?
Melyik szervhez?

8. Keresettel, jövedelemmel nem rendelkező
eltartott családtagok sz áma:
9. A kérelem teljesíthetőségét érintő
egyéb tények közlése (pl. ápolást,
gondoz ást nyújtó, tartós
bentlak ásos intézményben él,
árvaellátás eset én otthont nyújtó
ellátásban részes ül, javítóintézeti
elhelyez és, előzetes letart óztat ás,
szabads ágveszt és büntetés ténye
stb.)
A kérelem indoklása, a különös
méltánylást érdemlő körülmények
megjelölése (igazol ások csatol ása):

Kijelentem, hogy a k özöltek a val óságnak megfelelnek. Tudom ásul veszem, hogy a m éltányoss ági
alapon enged élyezett ellátás megvonhat ó, ha a közöltek nem felelnek meg a valóságnak.
Javaslat:

Javasolt havi összeg: .................................... Ft
........................, 20..... ...............hó ...........nap
.............................................
előadó

Aláírás: ______________________________
TAJ szám: ____ - ____ - ____ Kelt: ____________, ______. ___. ___.

Oldalszám: 2 / 2

