..5/A. melléketa

113/1994. (VilI. 31.) Korm. rendelethez

IGÉNYBEJELENTÉS A VOLT HADIÁRVA, A VOLT HADI GONDOZOTT CSALÁDTAG
ÉS VOLT HADIGYÁMOLT RENDSZERES HAVI JÁRADÉKÁNAK MEGÁLLAPíT ÁSÁHOZ
Az igénylő
családi és utóneve:

.

születési neve:

.

TAJ száma:

.

anyja születési neve:

.

születési helye, ideje:

t

lakóhelye:

•••••••••••••••

év

ország
............. hsz

helység,
em

tartózkodási helye:

hó

ajtó

em

utca
ir.sz.

ország
............. hsz

nap

helység
ajtó

utca

ir. sz.

nyugdíjfolyósító törzsszáma:

.

telefonszáma:

.

levelezési címe (ha eltérő):

.

A szülő (volt hadigondozott családtag esetén unoka, gyermek vagy testvér) neve, akinek jogán a volt
hadiárva, volt hadigyámolt, volt hadigondozott családtag a havi rendszeres járadékot igényli:

Az elesett,
lakóhelye:

eltünt, hadifogságban

elhunyt személyelhalálozásának

ideje,

helye, utolsó ismert

Kérem, szíveskedjék részem re megállapítani a Hdt. 14/A. §-ában vagy 15/A. §-ában meghatározott
havi rendszeres járadékot.

A havi rendszeres járadékot mint:
- volt hadiárva
- volt hadigyámolt
- volt hadigondozott családtag
igényelem. *
(* A megfelelő rész aláhúzandó.)

Az eljárás megindításáról kérelmére értesíijük.

Kelt:

,

év

hó

nap

igénylő

NYILATKOZAT
(kérelmező)

Név (születési /leánykori is):

Lakóhely/tartózkodási

helye:

Anyja neve:

Születési helye, ideje:

1.)

Kijelentem, hogy hadigondozásba

vételem időpontjában

ugyanazon sérelem alapján a nemzeti

gondozásról szóló 1992. évi Lll. tv. alapján nem részesülök pénzellátásban.
2.)

Tudomásul veszem, hogy a számomra nemzeti gondozás címén eddig folyósított pénzellátásom
a hadigondozásba

vétel

idöpontjával,

illetve

a hadigondozotti

hó

nap

pénzellátás

kezdetével megszünik.
Az eljárás megindításáról
Ibrány,

év

kérelmére értesítjük.

kérelmezö aláírása

folyósításának

Nyilatkozat

Kérelmező

neve:

_

Születési helye, ideje:

_

Anyja neve:

_

Lakóhelye:

_

Nyugdíjtörzsszáma:

_

TAJszáma:
Telefonszám

alulírott

_
(nem kötelező megadni):

nyilatkozom,

hogya

_

Hdt. 10. §-a szerinti egyösszegű

részesültem

Ha igen, mely településen

állapították

..........................

év

,

térítésben a korábbiakban

Inem részesültem.

meg az egyösszegű térítést?

hónap

_

nap

kérelmező aláírása

o

2.

~o
o

A kérelemhez

mellékelni

kell:

o

2.1 A kérelmező személyes okmányait (személyi igazolvány. lakelm kártya. TAJ kártya).
2.2 A kérelmező nyugdljas törzsszám ának igazolásához
nyugdlj összesltöt, vagy nyugdlJas igazolványt

a NYUFIG

által év elején kiküldött

2.3 A kérelmező születési anyakönyvi kivonatát
2.4 Az elhalt személy halotti anyakönyvi kivonatát. vagy holttá nyilvánító végzést
2.5 A korabeli hatóság nyilvántartásba
hivatalos okiratot.
2.6 A hadiárva ellátás elutasításáról

szóló

vételr61 szóló határozatát. végzését,

törzskartont.

egyéb

korabeli hatóság által kiál11totthivatalos okiratot.

2.7 A' kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan.
kérelmét politikai okból elő sém terjesztette.

hogy hadiárva járadék

megállapítása

iránti

2.8 Kérelmezö arra vonatkozó nyilatkozatát.
hogy részesült-e egyösszegO hadigondozotti
támogatásban és azt mely hatóság állapította-meg. (esetlegesen erröt szóló határozat másolatát)
2.9 A kérelmezö arra vonatkozó nyilatkozatát. hogy ugyanazon sérelem
gondozásról szóló 1992. évi Lll. törvény szerint nem részesül pénzellátásban.

alapján a nemzeti

Nyilatkozat

Alulírott:(név)

.

szül.hely:idő:

.

an:

.

lakcím:

.

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szülőm édesapám/édesanyám:
neve:

.

szül.hely, idő:

.

an:

.

A szülőm hadirokkantságát
bizonyító hivatalos dokumentum nem áll rendelkezésemre, és
beszerezni más honnan nem tudom, nem lehetséges, mivel szülőm halála miatt a hadieredetű
fogyatkozás utólagos megállapítására nincs lehetőség.
Mindezeket figyelembe véve nyilatkozom, hogyahadifogság,
katonai szolgálat, elhurcolás,
munkaszolgálat,
vagy
kényszermunka
alatt
olyan
hadieredetű
fogyatkozást,
egészség károsodást szenvedett el, ami miatt onnan hadirokkantként tért haza.
Egyéb indokaim:

Kelt:

.

.

nyilatkozattevő

aláírása

