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Aka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b)
pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 62. §
(2) bekezdésében és 92. § (1) és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, 132. §
(4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.Általánoseljárásirendelkezések
1. §
(1) Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra
lenne jogosult, erre a tényre a figyelmét fel kell hívni, illetőleg amennyiben a benyújtott iratok
alapján annak feltételei fennállnak az ellátást részére hivatalból meg kell állapítani.
2. §
(1) Az ellátás iránti kérelmet a Császári Közös Önkormányzati Hivatal Bakonysárkányi
Kirendeltségénél (a továbbiakban: Kirendeltség), vagy Aka Község Önkormányzatánál lehet
előterjeszteni az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.
(2) Nincs szükség igazolásra azon
nyilvántartásaiban fellelhetőek.

adatok

tekintetében, melyek a Kirendeltség

(3) A települési támogatás iránti kérelmet e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell
előterjeszteni az abban meghatározott mellékletekkel.
3. §
 (1) A jövedelem igazolásához csatolni kell:
a. az Szoctv. 10. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendszeres jövedelemről a
munkáltató igazolását,
b. a járási hivatal, illetve a munkaügyi szerv által folyósított ellátásokról a kérelem
benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényét, ennek
hiányában a hatóság által kiállított igazolást,
c. a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében igazolást, ennek
hiányában a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló
szelvényét vagy az utolsó havi bankszámla kivonatot,
d. gyermektartást, illetve árvaellátást igazoló iratot,
e. a kiskorú gyermek elhelyezéséről szóló jogerős ítéletet,
f. külön élő házastársak esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett
nyilatkozatát a különélésről,

g. a 16 év feletti nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermek esetében
iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszony igazolást.
4. §
Egyéb nem rendszeres jövedelem igazolására a kérelmező írásbeli nyilatkozatát szükséges
csatolni a kérelemhez.
2.Rendkívülitelepülésitámogatás
5.§
(1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthetők kérelemre vagy hivatalból azok, akik
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy
alkalmanként jelentkező többletkiadásuk miatt anyagi segítségre szorulnak és
a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250%-a vagy
b) gyermekét egyedül nevelő személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének legfeljebb 350%-a.
(2) A rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege 150.000,- Ft.-ot nem haladhatja
meg, de legalább 1000,-Ft. A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem ügyében a
Képviselő-testület dönt.
(3) Akkor lehet rendkívüli települési támogatást természetbeni ellátás formájában
megállapítani, ha a kérelmező összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a
kérelmező az ellátást nem a kérelemben meghatározott céljára fordítani.
(4) A rendkívüli települési támogatás kifizetését az önkormányzat pénzben vagy
természetben, utalvány formájában nyújtja:
a)ha a kérelem a gyermek tanszer-, tankönyvellátásnak támogatására, illetve térítési díj
támogatására irányul.
b)ha a kérelem benyújtását megelőzően nevelési, oktatási intézménynél térítési díj, illetve
egyéb, a tanítással, neveléssel kapcsolatosan felmerült költségek tekintetében hátraléka áll
fenn.
c)ha a kérelmező összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a gondozó a
pénzbeli ellátást nem gyermekre fordítja.
3.Gyermekszületésheznyújtotttelepülésitámogatás
6.§
(1) 50.000,- forint települési támogatás illeti meg a gyermeket szülő anyát, akinek családjában
az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 900%-át. A kérelmet a szülést követő három hónapon belül kell benyújtani a
Kirendeltségen. A határidő jogvesztő.
(2) A gyermekszületéshez nyújtott települési támogatás iránti kérelem ügyében átruházott
hatáskörben a polgármester dönt.

4.TemetésiTelepülésiTámogatás
7.§
(1) Temetési települési támogatásban részesíthető kérelemre az, akinek a temetési költségek
viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti, valamint az egy főre jutó
jövedelme legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-a.
(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított
temetési települési támogatás összege nem lehet kevesebb 30.000, Ft.-nál, de elérheti az
elhunyt személy eltemettetése költségeinek teljes összegét.
(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás iránti kérelmet a
haláleset bekövetkeztétől számított 60 napon belül lehet előterjeszteni.
(4) A kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni az eltemettető nevére kiállított
eredeti számlát, az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát.
(5) Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 100%-át, egyedül élő esetén annak 150%-át a
támogatás a temetés költségeinek kifizetésére előre is adható.
(6) A temetési települési támogatás iránti kérelem ügyében átruházott hatáskörben a
polgármester dönt.
5.EsetiGyógyszerhozzájáruláshoznyújtotttelepülésitámogatás
8.§
(1) Az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása érdekében eseti gyógyszer hozzájárulás
állapítható meg annak, akinek gyógyszerköltsége illetve gyógyászati segédeszköz költsége az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-a, és
a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 500%-a vagy
b) egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének legfeljebb 550%-a.
(2) 
Az (1) bekezdésben meghatározott eseti hozzájárulás együttes mértéke egy családnak,
illetve egyedülállónak egy naptári éven belül maximum tizenkét hónapig adható, mely nem
lehet kevesebb mint a 1.000,- Ft. de maximum 10.000,- Ft. összegű települési támogatás.
(3) Az eseti gyógyszer hozzájárulás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a
jövedelemigazoláson kívül, a szükséges gyógyszereket, azok havi adagját, a gyógykezelés
időtartamát is feltüntető háziorvosi vagy szakorvos igazolást, valamint a gyógyszertár
igazolását az orvosi igazoláson szereplő gyógyszerek költségéről.
(4) Az eseti gyógyszer hozzájáruláshoz nyújtott települési támogatást egy éven belül
maximum három alkalommal lehet megállapítani.

(5) Az eseti gyógyszer hozzájáruláshoz nyújtott települési támogatás iránti kérelem ügyében a
Képviselő-testület dönt.
6.
Beiskolázásiésóvodáztatásitámogatáshoznyújtotttelepülésitámogatás
9.§
(1) Beiskolázási és óvodáztatási támogatáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a
szociálisan rászorult személy akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 850%-át és:
a) aki a háztartásában a település közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, és
életvitelszerűen itt élő általános tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeket nevel, vagy
b) az a személy aki a Bakonysárkányi óvodába beíratott óvodás gyermek szülője, vagy
törvényes képviselője.
(2) Beiskolázási és óvodáztatási támogatáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a
szociálisan rászorult személy, aki hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és családjában az
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 850%-át.
(3) A tanulói vagy hallgatói jogviszonyt iskolalátogatási igazolással kell igazolni. Az
iskolalátogatási bizonyítvány bemutatásával, a támogatáshoz a szülő vagy más törvényes
képviselő a gyermek óvodai beíratását köteles igazolni. A kérelem és az igazolás beadására
tárgyév július 01. és szeptember 30. napja között van lehetőség. A beadási határidő
elmulasztása jogvesztő.
(4) A megállapított összeget a házipénztár kezelője házipénztárból fizeti ki, a bemutatott
iskolalátogatási támogatás másolatát köteles megőrizni; a kifizetésről nyilvántartást kell
vezetni.
(5) A beiskolázási és óvodáztatási települési támogatáshoz nyújtott települési támogatás
évente egy alkalommal nyújtható, összege gyermekenként legalább 1.000 Ft, de legfeljebb
30.000 Ft lehet.
(6) A beiskolázási támogatáshoz nyújtott települési támogatás iránti kérelem ügyében
átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
7.Időskorúaktámogatásáhoznyújtotttelepülésitámogatás
10.§
(1) Az időskorúak támogatásához nyújtott települési támogatás annak állapítható meg, aki
szociálisan rászoruló öregségi nyugdíjas személynek minősül, a támogatás megállapítása előtt
tizenkét hónapig életvitelszerűen Aka Község illetékességi területén élt és a családjában az
egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 850%-át nem
haladja meg.
(2) Az időskorúak támogatásához nyújtott települési támogatás évente egy alkalommal

nyújtható, összege legalább 1.000, Ft, de legfeljebb 15.000,- Ft lehet.
(3) Az Időskorúak támogatásához nyújtott települési támogatás iránti kérelem ügyében
átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
8.Jubileumitámogatáshoznyújtotttelepülésitámogatás
11.§
(1) Jubileumi támogatáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a 90. életévét betöltött
személy, valamint az az idős házaspár, akik 50. valamint 60. házassági évfordulójukat elérték,
akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 900%-át.
(2) A jubileumi támogatás egy alkalommal adható a jogosultsági idő betöltésekor.
(3) A támogatás összege 50.000.-Ft.
(4) A jubileumi támogatás természetben vagy pénzben is nyújtható támogatás.
(5) A jubileumi támogatáshoz nyújtott települési támogatásiránti kérelem ügyében a
Képviselő-testület dönt.
9.Köztemetés
12. §
(1) A Szoctv. 48.§-a szerinti köztemetés esetén a polgármester jár el.
(2) A Szoctv. 48.§ (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a polgármester a
megtérítést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül kérelemre,
méltányosságból engedélyezhet részletfizetést, ha a temetésre köteles:
a) egyedülálló esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
háromszorosát nem éri el, vagy
b) családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege két és félszeresét nem éri el.
(3) A polgármester méltányosságból engedélyezheti a megtérítési kötelezettség 60 %-ig
csökkentést, ha a temetésre köteles:
a) egyedülálló esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege két és
félszeresét nem éri el, vagy
b) családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege kétszeresét nem éri el.
(4) A polgármester méltányosságból engedélyezheti az elengedést, ha a temetésre köteles:
a) egyedülálló esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
kétszeresét nem éri el, vagy
b) családjában az egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének másfélszeresét nem éri el.

10.Személyesgondoskodástnyújtóellátások
13.§
A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátásokért fizetendő térítési díjat a
képviselő-testület évente külön rendeletben állapítja meg.
11.Étkeztetés
14.§
(1) Az étkeztetést Aka Község Önkormányzata saját tevékenységi körében biztosítja. Az
étkeztetés igénybevétele, illetve megszüntetése iránti kérelmet Aka Község
Önkormányzatánál (Aka, Kossuth Lajos u. 39.) lehet benyújtani.
(2) Az étkezésre jogosult, aki:
a) 65. életévét betöltötte, vagy
b) korhatárra tekintet nélkül, akinek
ba) egészségi állapota, vagy
bb) fogyatékossága, vagy
  bc) pszichiátriai betegsége, vagy
 bd) szenvedélybetegsége vagy
be) hajléktalansága
indokolja.
(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában
korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen - gondoskodni nem tud.
(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
alapján fogyatékossági támogatásban vakok személyi járadékában, vagy magasabb összegű
családi pótlékban részesül.
(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a
személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben
képes.
(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel
nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.
(7) A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat, illetve nyilatkozatokat kell
csatolni:
a) a (3) bekezdés b) pont ba) és bd) alpontokban meghatározott esetekben háziorvosi,
szakorvosi igazolást,
b) a (3) bekezdés b) pont bb) alpontban meghatározott esetben fogyatékossági támogatást,
vakok személyi járadékát, illetve magasabb összegű családi pótlékot megállapító, folyósítását
igazoló határozatot, szakvéleményt, illetve iratot,

c) a (3) bekezdés b) pont bc) alpontban meghatározott esetben pszichiáter vagy neurológus
szakorvosi szakvéleményt,
d) a (3) bekezdés b) pont be) alpontban meghatározott esetben a lakcím igazolására
személyi igazolványt, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely szerint az igénylő
bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, illetve akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan
szállás.
(8) A szociális étkeztetést meg kell szüntetni, ha
a) az ellátott jelzi, hogy az ellátást nem kívánja igénybe venni,
b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül legalább 2 hétig nem vette igénybe, s ezt
utólag elfogadható módon nem mentette ki orvosi, vagy hatósági igazolással, vagy
c) a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn.
(9) A Képviselő-testület az étkeztetés megállapítását, módosítását, megszüntetését átruházott
hatáskörben a polgármesterre ruházza át.
12.
Házisegítségnyújtás
15.§
(1) A házi segítségnyújtás ellátásának módja: a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti
Alapellátási Központ Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás formájában.
(2) Kérelem benyújtásának módja, a házi segítségnyújtás igénybevétele, illetve megszüntetése
iránti kérelmet Kisbér Város Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és
gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelete alapján történik.
13.Családsegítés
16.§
(1) A képviselő-testület családsegítést a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás keretében a
Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ révén biztosítja.
(2) A családsegítés igénybevétele Kisbér Város Képviselő-testületének a szociális
igazgatásról és gyermekvédelmi ellátásáról szóló rendelet alapján történik.
14.GyermekjólétiSzolgálat
17.§
Aka Község Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást a kistérségi formában működő
Alapellátási Központ működésével biztosítja. A szolgáltatás igénybevételére a Kisbér Város
Önkormányzata által e tárgyban alkotott rendeletben foglaltak az irányadók.
15.Gyermekeknapközbeniellátása
18.§

(1) A gyermekek napközbeni ellátását Aka Község területén a Bakonysárkányi Csukás István
Óvoda, napközi otthonos óvoda biztosítja.
(2) A napközbeni ellátás iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell
benyújtani, aki az intézmény szabályzatainak megfelelően dönt az ellátás biztosításáról.
(3) A kérelemre igénybe vett ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A fizetendő térítési díjak
mértékét, külön rendelet tartalmazza.
16.Zárórendelkezések
19.§
(1) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2016. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete,
valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2016. (VIII.01.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2016. (XII. 8.) önkormányzati rendelete.
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1.
Településitámogatástípusa:……………………………………………………………….
2.
A
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Születési
neve:.............................................................................................................................
Anyja
neve:.................................................................................................................................
Születési
hely,év,hó,nap:.........................................................................................................
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A
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A
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által
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ellátások
egyéb
Összesen
III.
Vagyonihelyzet:
A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona:
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
2
................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m ,
tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete:
2
........... m , tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):
............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca
2
.................... hsz. alapterülete: ........... m , tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje:
................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe:
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz.
2
alapterülete: ........... m , tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
B) Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű: '
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén
van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell
tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.
IV. Agyermekszületéshez nyújtott települési támogatás igénylése esetén a kérelmező
köteles
csatolni
a
gyermek
születési
anyakönyvi
kivonatának,
valamintlakcímkártyájánakmásolatát.
V.
Rendkívülitelepülésitámogatáseseténarendkívüliélethelyzet,amelyretekintettelaz
önkormányzatisegélytkéri:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
VI.
Halálesetmiattirendkívülitelepülésitámogatásesetén:
Az
elhunytszemélyesadatai:
Neve:
............................................................................................................................................
Születési
neve:.............................................................................................................................
Anyja
neve:.................................................................................................................................
Születési
hely,év,hó,nap:.........................................................................................................
Lakóhely:....................................................................................................................................
Tartózkodásihely:......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Tájékoztató:
1.
A
kérelmezőnekazegyfőrejutó
jövedelmetigazolniakell:
- A családban élők jövedelmének igazolása a jövedelem típusának megfelelő irattal
(pl. munkáltatói igazolás) történik.
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ szerint:
"(2) A jogosultság megállapításakor
a) ahavi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a
továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző
hónapjövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett
jövedelemegyhaviátlagát
kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek
adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e
hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
2. A kérelemhez a halotti anyakönyvi kivonatot, valamint a temetési számlákat is kell
csatolni, ha elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként kérik.
Alulírott kérelmező kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul
veszem, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást jogszabályban meghatározott
módon vissza kell térítenem.
Aka, ...........év.......................hó.....nap.
....................................................................
kérelmező

