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támogatást kérő személy családi és utóneve születési hely, dátum

lakcím telefonszám (amin folyamatosan elérhető)

HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ  SZEMÉLYEK ADATAI

TÁMOGATÁST KÉRŐ  SZEMÉLY ADATAI

foglalkozás munkahely megnevezése

Házastárs, élettárs családi és utóneve" foglalkozás

Háztartásban élő, 18 év alatti gyermekek és/vagy egyéb eltartottak száma

gyermekek és eltartottak nevei, születési dátumai

Probléma, családi háttér rövid ismertetése !!!!!!!!!!!!!!!
                                                    ha nem fér ki a szöveg ebben a mezőben, akkor az adatlap hátoldalán folytatható. Ebben az esetben a hátoldal aljára is kérünk egy aláírást!

Milyen segítséget kér az MRSZ Alapítványtól

PROBLÉMA,  CSALÁDI  HÁTTÉR ISMERTETÉSE

A támogatott  tagja-e valamely egyháznak, gyülekezetnek? Ha igen, akkor a gyülekezet neve, címe

Az egyházi hovatartozásra való válaszadás semmiben nem befolyásolja az adománykérelem elbírálását. A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány fajra, nemre, 
vallásra, politikai hovatartozásra tekintet nélkül igyekszik segíteni a rászorulóknak. Az információk kizárólag logisztikai és szervezési célokból szükségesek. 

Dátum, helyszín

Alulírott kérelmező tudomásul veszem, hogy az MRSZ alapítvány az általam megadott adatokat a segélyezés folyamatának kezelése érdekében az Információs 
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2013. évi CXII. törvény alapján kezeli, azt harmadik személy részére nem adja tovább. Tudomásul veszem továbbá, 
hogy a kérelem benyújtása, nem jelent automatikus pozitív elbírálást. Kijelentem, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak mindenben megfelelnek és azt az MRSZ Alapítvány 
az elbírálás során ellenőrizheti.!
Fontos! Hitel- és közüzemi tartozást az alapítvány nem tud átvállalni. Az alapítvány a megítélt támogatást soha nem készpénz formájában adja!#
Elektronikus űrlap kitöltés és benyújtás esetén a formanyomtatvány aláírás nélkül is érvényes, ebben az esetben az MRSZ alapítvány ugyanúgy feltételezi a hiteles 
adatközlést és a feltételek tudomásul vételét. !

kérelmező aláírása

háztartás nettó jövedelme (részletesen felsorolva)

Munkabérek, nyugdíjak Ft

GYES, GYED, Családi pótlék Ft

Közmunka, Foglalkoztatás Hely. Tám. Ft

Lakásfenntartási támogatás! Ft

Ápolási díj! Ft

Egyéb szociális támogatás Ft

Egyéb bevétel, alkalmi munka, stb Ft

ÖSSZESEN Ft

Kapcsolatban állnak-e helyi alapellátást nyújtó családsegítő- vagy gyermekjóléti szolgáltatóval? !

IGEN ❏   NEM ❏  Ha igen, akkor kérjük adja meg a szervezet nevét, elérthetőségét: !


