Kérelem
Rendkívüli települési támogatás megállapításához
Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli települési támogatásra való jogosultságot megállapítani
szíveskedjenek.

I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: ...................................................................................................................................
Születési neve:.....................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................
Születés helye, ideje:...........................................................................................................
Lakóhely: ............................................................................................................................
Tartózkodási hely:...............................................................................................................
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet,
tartózkodási helyet kell feltüntetni.)
Adóazonosító jel: ...............................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ....................................................................
Állampolgársága: ................................................................................................................
(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett,
oltalmazott vagy menekült jogállású.)
Telefonszám (nem kötelező megadni): ...............................................................................
E-mail cím (nem kötelező megadni): ..................................................................................

2. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli
hozzátartozók száma: ............... fő.
A kérelmező:

□ egyedül élő
□ nem egyedül élő

3. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő, az egy
főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók
adatai
Egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők
Név
(születési név)

Születési hely,
idő

Anyja neve

TAJ szám

Hozzátartozói
minőség1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4. A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe kerülés, tartósan vagy
időszakosan létfenntartási gonddal való küzdés indoka

□ 1 hónapot meghaladó táppénzes állomány,
□ elemi kár,
□ a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához kapcsolódó kiadások
□ tartós betegség,
□ 15 napot meghaladó kórházi ápolás,
□ temetési költség,
□ közgyógyellátásra nem jogosult, de gyógyszerköltségét nem képes viselni, és nem
részesül az önkormányzati gyógyszertámogatásban,
□ közüzemi díjhátralék megfizetésére nem képes (települési támogatásban nem részesül)

□ felsőoktatási intézményben tanuló gyermek tanulmányi költsége,
□ iskoláztatás, élelmezés biztosítása
□ ellátatlan munkanélkülisége miatt bekövetkezett jövedelemcsökkenés,
□ a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások,
□ a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve
□ a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése
□………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

1

Hozzátartozói minőség: Házastárs/élettárs, egyéb rokon (akinek eltartásáról gondoskodik), gyermek

II. Jövedelmi adatok
Jövedelmek típusai

Kérelmező

1.

2.

3.

Munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkoztatásra
irányuló egyéb jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló
tevékenységből
származó
jövedelem
Nyugellátás,
megváltozott
munkaképességű személyek ellátásai
(például
rokkantsági
ellátás,
rehabilitációs
ellátás),
egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres
szociális
ellátások
gyermek ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások
gyermekgondozási díj (GYED),
gyermekgondozási segély (GYES),
gyermeknevelési támogatás (GYET),
családi pótlék, gyermektartásdíj,
árvaellátás
Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátások
Egyéb jövedelem (különösen: kapott
tartás-,
ösztöndíj,
értékpapírból
származó
jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)
A család összes nettó jövedelme

A számok a 3/A vagy 3/B táblázatban jelöltekkel egyezik.

Egy főre jutó havi családi nettő jövedelem: ........................... Ft/hó

4.

5.

III. Vagyoni adatok
A kérelmező vagy a vele egy lakcímen élő hozzátartozók tulajdonában lévő ingó vagy ingatlan
vagyon, gépjármű megjelölése annak értékének feltüntetésével.
Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a kérelmező életvitelszerűen él
Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:
............................................ város/község ................................ út/utca .............. hsz
Alapterülete: .............m2
Tulajdoni hányad: ..................
A szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték: .................. Ft

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:
............................................ város/község ................................ út/utca .............. hsz
Alapterülete: .............m2
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.):
............................................ város/község ................................ út/utca .............. hsz
Alapterülete: .............m2
Tulajdoni hányad: ..................
A szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték: .................. Ft

4.

Termőföldtulajdon (vagy
állandó használat) megnevezése:

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

Címe: ................................... város/község ................................ út/utca .............. hsz
Alapterülete: .............m2
Tulajdoni hányad: ..................
A szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték: .................. Ft
Egyéb vagyontárgyak

5. Gépjármű

Személygépkocsi:.......................................................
Típus: .........................................................................
Rendszám: .................................................................
A szerzés ideje: ..........................................................
A gyártás éve: ............................................................
Becsült forgalmi érték: ..............................................

6.

Tehergépjármű,
autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:

Személygépkocsi:.......................................................
Típus: .........................................................................
Rendszám:..................................................................
A szerzés ideje: ..........................................................
A gyártás éve: ............................................................
Becsült forgalmi érték: ..............................................

7. Összes vagyontárgy

Ügyintéző tölti ki!

A gondozó család összes vagyonának becsült forgalmi értéke: ........................... Ft
Egy főre jutó forgalmi érték: ................................Ft

IV. Egyéb nyilatkozatok

1. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen

□ a lakóhelyemen élek
□ a tartózkodási helyemen élek

2. A rendkívüli települési támogatás felhasználási formája

□ a rendkívüli települési támogatást átmeneti támogatásként kérelmezem,
□ a rendkívüli települési támogatást temetési támogatásként kérelmezem.
3. Természetben való juttatás kérelmezése

□természetben (élelmiszercsomag, fa) kérem
□pénzben kérem.
4. Pénzbeli támogatás kifizetésének módja

□házipénztárból kérem
□banki átutalással kérem, a következő számlaszámra:

5. Temetési támogatás igénylése esetén

Kijelentem, hogy sem tartási, sem életjáradéki sem öröklési szerződés alapján nem áll fenn
kötelességem az elhunyt eltemettetésére vonatkozóan.
____________________________________
a kérelmező aláírása
(temetési támogatás igénylése esetén)
6. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok és a
kérelemhez csatolt dokumentumok tartalma a valóságnak megfelel.
7. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fellebbezési jogomról pozitív
elbírálás esetén lemondok.
Bárdudvarnok, ……………………..
____________________________
a kérelmező aláírása
Kötelező mellékletek (ügyintéző tölti ki):
1.

kérelmező és vele együtt élő hozzátartozók jövedelemigazolásai

2.

tanulói/hallgatói jogviszony-igazolás (ha szükséges)

3.

rendkívüli ok igazolása

□
□
□

