KÉRELEM
Települési támogatás
Rendkívüli támogatás
2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

I. KÉRELMEZŐ ADATAI
1./ Kérelmező neve: ............................................................................................................................... ..........
2./ Kérelmező leánykori neve: ........................................................................................................................
3./ Születési helye: .......................................................Születési idő:................................................................
4./ Anyja neve: ..................................................................................................................................................
5./ TAJ száma:

-

-

6./ Adóazonosító száma: 
7./ Családi állapota:

Egyéb:

nőtlen
nős
özvegy

hajadon
férjezett
elvált (bírósági határozat száma: .....................................)

egyedülálló, élettárssal élő, különváltan élő

8./ Állampolgársága:
magyar

külföldi-bevándorolt

külföldi-menekült

Letelepedést, menekült státuszt elismerő határozat száma: .........................................................../19...........

II. CÍME
1./ Lakóhely (állandó lakcíme) :.......................................................................................helység
..................................................................................utca.......................hsz........................em.....................ajtó
2./ Tartózkodási helye: (ideiglenes lakcíme): .....................................................................helység
......................................................................utca...........................hsz.............................em........................ajtó
Kérem, jelölje be, hogy életvitelszerűen lakóhelyén

vagy

tartózkodási helyén

él.

3./ Telefonszáma (nem kötelező megadni): ................................................
4./ Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlaszámra kéri):

A folyószámlát vezető pénzintézet neve: ..................................................................................................................

III. AZ IGÉNYELT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁS JOGCÍME
Tegyen X-et a kérelmezett támogatáshoz! Egy nyomtatványon csak egy támogatási formát lehet megjelölni!



Átmenetileg vagy tartósan nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család részére,
különösen betegséghez, elemi kár elhárításához

A kérelem rövid indokolása:…………………………………………………………………………………………………………….…..

...................................................................................................................................................................................…..
.....................................................................................................................................................................................…
........................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………..….…



Gyermek fogadásához, családon belüli megfelelő nevelkedéséhez; a nevelésbe vett
gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való
visszakerülésének elősegítéséhez vagy a gyermek hátrányos helyzetére való tekintettel

A kérelem rövid indokolása:………………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…



Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként

A kérelem rövid indokolása:…………………………………………………………………………………………………………..……

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…

Tárnok, 20........................................

......................................
kérelmező

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

A.) Személyi adatok
1. Ellátást igénylő neve: ..................................................................................................... ….
Leánykori név: ................................................................................................................... .…
2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: …………………………………….….
3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: ............................................................ ….
4. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: .......................
..............................................
5. A törv. képviselő bejelentett lakóhelyének címe: ..........................................................
6. Az igénylővel egy háztartásban élők száma: .......................................... Fő
7. A 6. pontban szereplő közös háztartásban élők:

Név:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Szül.hely./ idő:

Anyja neve:

TAJ szám:

Rokoni
kapcsolat:

B) Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusai
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Forintban
Kérelmező Közös háztartásban élők jövedelme
jövedelme a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Összesen

Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és
táppénz
Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
Ingatlan, ingó
vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni
eredetű jog átruházásából
származó jövedelem
Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (GYED,
GYES, családi pótlék,
gyermektartásdíj)
Önkormányzat és
munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás
(munkanélküli járadék,
rendszeres szociális- vagy
nevelési segély,
jövedelempótló támogatások
stb.)
Föld bérbeadásából
származó jövedelem
Egyéb (pl. ösztöndíj,
értékpapírból származó
jövedelem, kisösszegű
kifizetések stb.)
Összes bruttó jövedelem
Személyi jövedelemadó
vagy előleg összege
Egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulék összege
Munkavállalói járulék
összege
A család havi nettó
jövedelme összesen
(9-(10+11+12)

Egy főre jutó nettó jövedelem:...............................................Ft/hó.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 20. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat a fővárosi, a megyei NAV
útján ellenőrizheti.

Tárnok,……………………………….
...........................................
ellátást igénylő,
vagy törvényes képviselőjének aláírása

Munkáltató neve
Munkáltató címe
MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS
Alulírott munkáltató igazolom, hogy..........................................................................................
név, (asszonyoknál leánykori név is)..........................................................................................
szám alatti lakos ....................................................................................................................óta
áll alkalmazásunkban: ................................................................................................................
Nevezett
utolsó havi nettó jövedelem (családi pótlék nélkül)......................................Ft
családi pótlék összege:.................................................................................................Ft
Dátum: ...............................................
...............................................
(az igazolást kiállító szerv
bélyegzője aláírások)

Munkáltató neve
Munkáltató címe
MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS
Alulírott munkáltató igazolom, hogy..........................................................................................
név, (asszonyoknál leánykori név is)..........................................................................................
szám alatti lakos ....................................................................................................................óta
áll alkalmazásunkban: ................................................................................................................
Nevezett
utolsó havi nettó jövedelem (családi pótlék nélkül)......................................Ft
családi pótlék összege:.................................................................................................Ft
Dátum: ...............................................

...............................................
(az igazolást kiállító szerv
bélyegzője aláírások)

Nyilatkozat munkahellyel nem rendelkező esetén (kérelmező):
………………………………... név/szül.:………év …………… hó …….. nap.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy munkahelyem ……………………… óta
nincs.
Ennek oka:……………………………………………………………………………………….
Munkaügyi Központnál regisztrált
igen
nem
Alkalmi munkából származó jövedelmem a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt
összesen:………………………… Ft.
Ennek egyhavi átlaga:…………………….Ft.
Tárnok, 20 . év ……………. hó …… nap
………………………………….
kérelmező
Nyilatkozat munkahellyel nem rendelkező esetén (kérelmező házastársa/élettársa):
………………………………... név/szül.:………év …………… hó …….. nap.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy munkahelyem ……………………… óta
nincs.
Ennek oka:……………………………………………………………………………………….
Munkaügyi Központnál regisztrált
igen
nem
Alkalmi munkából származó jövedelmem a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt
összesen:………………………… Ft.
Ennek egyhavi átlaga:…………………….Ft.
Tárnok, 20 . év ……………. hó …… nap
………………………………….
kérelmező házastársa/élettársa
Nyilatkozat tartásdíjról/árvaellátásról:
Kijelentem, hogy ………………………………………………………….. nevű gyermeke/i/m
után a megelőző hónapban …………………… Ft/hó összegű tartásdíjat kaptam/fizettem.
(Mellékelem az igazolást)
Nem kapok.
Ennek oka:………………………………………………………………………………………
Tartásdíj ügyében tett intézkedésem bizonyítékaként csatolom:……………………………...
……………………………………………………
Kijelentem, hogy ……………………………. nevű gyermekem után …………………Ft/hó
árvaellátást kapok. (Mellékelem az igazolást)
Nem kapok.
Ennek oka:……………………………………………………………………………………….
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak
megfelelnek, ellenkező esetben a már felvett támogatást is köteles vagyok visszafizetni.
Tárnok, 20 . . év ……………. hó …… nap
………………………………….
kérelmező

TÁJÉKOZTATÓ
Rendkívüli támogatás állapítható meg annak a személynek,
a) aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy nem
várt többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához
b) a válsághelyzetben levő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a
gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez vagy a
gyermek hátrányos helyzetéhez
c) halálesethez, illetve temetéshez
kapcsolódó kiadások miatt anyagi segítségre szorul, feltéve, hogy
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (2015-ben 42.750 Ft), egyedülálló esetén ennek
200 %-át (2015-ben 57.000 Ft).
A rendkívüli támogatás összege egyéni mérlegeléstől függ, igazodik a létfenntartási
probléma súlyához, mértékéhez, azonban egy naptári évben legfeljebb 3 alkalommal
nyújtható és az összeg alkalmanként és családonként nem haladhatja meg egy naptári
hónapban a 20.000 Ft-ot.
A rendkívüli támogatás természetbeni és pénzbeli ellátásként egyaránt nyújtható. Természetbeni
ellátást kell megállapítani akkor, ha
- a kérelem erre irányul vagy
- az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a segély felhasználás nem
rendeltetésének megfelelően történik.
A természetben nyújtott átmeneti segély összegét az éves keretbe be kell számítani!
A kérelemhez csatolni kell:
- a kérelmező, valamint a vele egy családban vagy háztartásban lakó személyek vonatkozásában
az érvényes személyi azonosító igazolvány vagy személyazonosságot igazoló más érvényes
hatósági igazolvány másolatát,
- a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát,
- a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről igazolást, tárgyévi nyugellátásról szóló
éves értesítőt,
- 18. életévet betöltött gyermek esetén a tanulói jogviszony nappali tagozaton való fennállását
igazoló iskolalátogatási igazolást,
- annak igazolását, hogy valamely jövedelem, támogatás megállapítása folyamatban van,
- a gyermektartásdíj – amennyiben az rendelkezésre áll – megállapításáról szóló jogerős bírósági
ítélet eredeti, vagy az eredetivel megegyező, hiteles másolatát,
- a munkahellyel nem rendelkező személy esetén az alkalmi munkáról szóló nyilatkozatot,
- az árvasági ellátásról szóló nyilatkozatot és az éves összesítőt,
- amennyiben az önkormányzati segélyt temetésre kívánja fordítani, úgy az eredeti temetési
számlákat is be kell nyújtani

