Kérelem
Rendkívüli települési támogatás megállapítására
A.) Személyi adatok
Kérelmező neve:
........................................................................................................................................
Születési neve:
.........................................................................................................................................
Anyja neve:
.........................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................................................
Lakóhely:
….....................................................................................................................................
Tartózkodási hely:
.........................................................................................................................................
TAJ:
.........................................................................................................................................
2. A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó
jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai:
Név

Születési hely, idő

Anyja neve

TAJ száma

- házastársa, élettársa
- egyéb rokon (akinek
eltartásáról
gondoskodik)
- gyermekei*

*

A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező
nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg,
illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyermek.
B.) Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai

A
kérelmező
jövedelme

A
kérelmezőv
el közös
háztartásban élő
házastárs
(élettárs)
jövedelme

A kérelmezővel
közös háztartásban élő
gyermekei egyéb
jövedelme

1.Munkaviszonyból, és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó jövedelem
ebből közfoglalkoztatás származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői illetve
szellemi és más önálló tevékenységből származó
jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből
származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű
ellátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó
támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET,
családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)
6. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek
által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás [a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
tv. 4. §. (1) bek. i./ pontja]
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem
8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj,
értékpapírból származó jövedelem, kis összegű
kifizetések, stb.)
9. Összes bruttó jövedelem
10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege
11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege
12. Munkavállalói járulék összege
13. A család összes nettó jövedelme 9-(10+11+12)
14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő
tényezők (tartásdíj összege)

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

Összesen

Alulírott kérem, hogy részemre az alábbi indokok figyelembevételével települési támogatást megállapítani
szíveskedjenek : *
I.)
a) önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról másképpen nem tudnak gondoskodni ,
b) előre nem látható többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak, ilyen többletkiadások különösen:
ba) betegés,
bb) betegség, baleset miatt tartós táppénzes állomány, kórházi kezelés
bc) gyógyászati segédeszköz vásárlása,
bd) haláleset,
be) közműtartozás, elemi kár,
bf) iskoláztatás biztosítása,
bg) a váláshelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,
c) akik a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
II.)
a)az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként
………………………………………………………………………………………………………………………..
*megfelelő rész aláhúzandó
Kérelmemhez az alábbi igazolásokat csatolom:
a) a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről és rendszeres pénzbeli ellátásról szóló igazolás,
(munkáltatói igazolás, bérlap, nyugdíjösszesítő, munkanélküli ellátásról szóló határozat, stb.)
b) vállalkozó esetében, az illetékes NAV igazolása a kérelem benyújtását megelőző év személyi jövedelemadó
alapjáról,
c) rendkívüli élethelyzetet igazoló irat, pl.: gyógyszerköltség, tankönyv és tanszervásárlás költsége, elemi kár
tényét igazoló szakhatóság véleménye, közüzemi szolgáltatási díjhátralékról értesítés , halotti anyakönyvi kivonat,
temetési költség számlái stb.
d) nyilatkozat az egyedülállóságról, őstermelői tevékenységről
e) vagyonnyilatkozat

Nyilatkozatok
A kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1989.évi
III. törvény 10.§ (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV – útján ellenőrizheti.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben foglaltak adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 99.§ (2)
bekezdésében foglaltak alapján, kérelmem kedvező elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek. (a
megfelelő rész aláhúzandó)
Kelt: Hárskút, ……………………………
……………………………………………

támogatást kérő aláírása

A kérelmező házastársának/élettársának, nagykorú hozzátartójának részéről
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó)
- a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: Hárskút, ……………………………..
…………..………………………………………………..

házastárs/élettárs, nagykorú hozzátartozó (k) aláírása

Az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél az eljárás megindításáról szóló értesítést nem kér.
Kelt: Hárskút, ……………………………..
................................................................................
támogatást kérő aláírása

N Y I L A T K O Z A T*
Nyilatkozom, hogy a temetési költségek enyhítésére érdekében a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési
hozzájárulásban nem részesülök.
Kelt: Hárskút, ....................................................
................................................................................
támogatást kérő aláírása

*Kizárólag

abban az esetben töltendő ki, ha a rendkívüli települési segélyt a kérelmező az elhunyt személy
eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtja be.

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.):
címe: ............................................
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: .........m 2,
tulajdoni hányad: ............., a szerzés ideje: .............év.
Becsült forgalmi érték: .............................Ft.
Egyéb vagyontárgyak
5. Gépjármű
a) személygépkocsi: ..................................., típus: ..............., rendszám: .............., a szerzés ideje, valamint a
gyártás éve: .................év.
Becsült forgalmi érték: ...............................Ft.
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ......................., típus: ..................., rendszám
(rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni): ................., a szerzés ideje,
valamint a gyártás éve: ......................év.
Becsült forgalmi érték: ...........................Ft.
Összes vagyontárgy
(Ügyintéző tölti ki!)
6. A gondozó család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.): ......................Ft. Egy főre jutó
forgalmi érték: ................Ft.
Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor
a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ingatlan becsült forgalmi
értékeként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. Gépjármű, termelő- és
munkaeszköz becsült forgalmi értékeként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értéket
kell feltüntetni.
Egyéb nyilatkozatok
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, azzal, hogy ezt a
nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (5) bekezdése alapján a hatáskört gyakorló szerv - a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Kelt: Hárskút, ...............................
..................................................................
1. szülő/családbafogadó gyám/
nagykorúvá vált gyermek aláírása

..................................................................
2. szülő/családbafogadó gyám/
nagykorúvá vált gyermek aláírása

NYILATKOZAT
Egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat
(Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa)

Alulírott …………………………………………………………..………………..…….. (név),
…..................................................................................................... (szül. hely, idő)
……………………………………………………………………….

szám

alatti

lakos

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy ……………………… óta egyedülálló
vagyok, mivel
-

hajadon vagyok és élettársam nincs

-

nőtlen vagyok és élettársam nincs

-

özvegy vagyok és élettársam nincs

-

elvált vagyok és élettársam nincs

-

házastársamtól külön élek és élettársam nincs

Ezen nyilatkozatomat ………………………………………… kérelem megállapításához tettem
meg.
Hárskút, ……………………..
…………………………………………………..
kérelmező

NYILATKOZAT
gyermektartásdíjról
Alulírott ………………………………………………………………………………… (név)
……………………………………………………………………………………….….
(cím)
szám alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az alább felsorolt
gyermekem (-eim)
Név
………………………..……..…..….
………………………..……..…..….
………………………..……..…..….
………………………..……..…..….
………………………..……..…..….

szül.hely, idő
……...……………
……...……………
……...……………
……...……………
……...……………

anyja neve
…….…………………
…….…………………
…….…………………
…….…………………
…….…………………

után, aki(-k) a gondozásomban él(-nek), az apa/anya gyermektartásdíjat nem fizet.
Hárskút, ……………………….
…………………………………………………..
kérelmező

NYILATKOZAT
Az őstermelői tevékenységből származó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap
adatai alapján: (függetlenül hogy adómentes vagy adóköteles)
Személyi adatok
1. Az ellátást igénylő, és közeli hozzátartozójának neve:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
2. Bejelentett lakóhelyének címe:
…………………………………………………………………………………………….........
Egyéb jövedelem részletezése:
Mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel: ………………………………………… Ft
kiadás: …………………………………………Ft
jövedelem: ……………………………………..Ft
Az e nyilatkozatban fel nem sorolt egyéb jövedelme:
Megnevezése: …….......................................................................................................................
Jövedelem: ………………...…………… Ft
Jövedelem: ………………………….…Ft
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy az adatok valódiságát az Önkormányzat a NAV és egyéb szervek
útján ellenőrizheti.
Hárskút, ………………………..
……………………………………
igénylő aláírása
……………………………………
közeli hozzátartozó(i) aláírása

NYILATKOZAT (1. szülő)
Alulírott ….................................................................. (szül.: …..........................................................,
…................................................,

an.:

…...........................................................................)

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

szám

alatti

lakos

Hárskút,
büntetőjogi

felelősségem tudatában kijelentem, hogy (megfelelő kérem aláhúzni):
a) rendszeres munkaviszonyból, munkavégzésből származó jövedelemmel nem rendelkezem.
b) rendszeres munkaviszonyból, munkavégzésből származó jövedelemmel nem rendelkezem és
rendszeres pénzellátásban sem részesülök.
Ezen nyilatkozatomat …..................................................................................................... jogosultság
megállapításához tettem.
Alulírott anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett
adatok a valóságnak megfelelnek
Hárskút, ………………………………..
….................................................................................
nyilatkozó

NYILATKOZAT (2. szülő)
Alulírott ….................................................................. (szül.: …..........................................................,
…................................................,

an.:

…...........................................................................)

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

szám

alatti

lakos

Hárskút,
büntetőjogi

felelősségem tudatában kijelentem, hogy (megfelelő kérem aláhúzni):
a) rendszeres munkaviszonyból, munkavégzésből származó jövedelemmel nem rendelkezem.
b) rendszeres munkaviszonyból, munkavégzésből származó jövedelemmel nem rendelkezem és
rendszeres pénzellátásban sem részesülök.
Ezen nyilatkozatomat …..................................................................................................... jogosultság
megállapításához tettem.
Alulírott anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett
adatok a valóságnak megfelelnek
Hárskút, ……………………………..
….................................................................................
nyilatkozó

