KÉRELEM
Rendkívüli települési támogatáshoz
I. Személyes adatok
Az ellátást igénylő neve:……………………………………………………………………………..
Születési neve:………………………………………………........................................
Anyja neve:…………………………………….........
Születési hely, idő:…………………………………………………………………………………..
Családi állapota:…………………………………………
Állampolgársága:……………………………………
(tüntesse fel, ha bevándorolt, letelepedett, vagy menekült)

Összes havi nettó jövedelme:…………………………..TAJ száma: ………………………………
Bejelentett lakóhelye:……………………………………………………Tel: ……………….............
Bejelentett tartózkodási helye:………………………………………….Tel:…………………..........
Tényleges tartózkodási helye:………………………………………….Tel:…………………..........
Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselőjének neve: …………………………….
A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe:………………………………………………………...

II. A kérelmezővel közös lakásban élő családtagok adatai
Név

a)

b)

c)

d)

Születési
hely, idő
TAJ szám

Anyja neve

A kérelmezővel való
rokoni kapcsolat

Nettó
jövedelem

e)

f)

g)

Figyelem! A III. táblázat kitöltésénél a családtagokat a II. táblázat betűjelei /a)-g)/ szerint azonosítsa!

III. A kérelmező és a vele együtt élő családtagok jövedelme
Jövedelem típusa

Kérelme
K a)
é
r
e
l
m
e
z
ő
j
ö
v
e
d
e
l
m
e

Munkaviszonyból vagy
egyéb
munkavégzésre irányuló
jogviszonyból
származó
jövedelem
és táppénz
Társas vagy egyéni
vállalkozásból
származó
jövedelem
Ingatlan, ingó
vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni
értékű jog
átruházásából
származó
jövedelem
Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű
ellátások

b)

Közeli hozzátartozók jövedelme
c)
d)
e)
f)

g)

Összesen

A gyermekek
ellátásához
és
gondozásáho
z kapcsolódó
támogatások
(GYED, GYES, GYET,
családi pótlék,
gyermektartásdíj, stb.)
Önkormányzati és
munkaügyi
szervek által
folyósított
ellátás
Föld bérbeadásából
származó
jövedelem
Egyéb
(ösztöndíj, értékpapírból
származó
jövedelem,
kisösszegű
kifizetések
stb.)

Összes bruttó
jövedelem
Személyi jövedelemadó
vagy előleg
összege
Egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulék
összege
Munkavállalói járulék
összege

Összes nettó
jövedelem
Egy főre jutó nettó
jövedelem

IV. A kérelem indokolása
Kérjük az alábbiakban írja le kérelmének indoklását! A rendkívüli települési támogatás a
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülő, valamint az időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzdő, különösen, aki önmaga, illetve családja
létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt
többletkiadások miatt anyagi segítségre szoruló személy részére nyújtható támogatás, ezért
kérjük t é r j e n k i a rendkívüli élethelyzet, és/vagy a létfenntartási gond okának rövid
bemutatására is.

V. Nyilatkozat tartási, öröklési, illetve életjáradéki szerződésről
A meghalt személlyel érvényes - öröklési szerződésem
- tartási szerződésem
- életjáradéki szerződésem

van
van
van

□
□
□

nincs □
nincs □
nincs □

VI. Nyilatkozat
Alulírott, mint kérelmező kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Visegrád, 20…………………………

………………………………………………………………
A kérelmező, vagy törvényes képviselőjének aláírása

A kérelemben feltüntetett adatokat a személyi igazolvánnyal, illetve a bemutatott
igazolásokkal a kérelem átvételekor egybevetette:
Visegrád, 20……………………….

………………………………………..
ügyintéző

A kérelemhez az alább felsorolt mellékleteket kell benyújtani:
A kérelmező és a vele együtt élő családtagok jövedelemigazolását
a)
nyugdíjszerű ellátások esetében az igazolást úgy kell benyújtani, hogy megállapítható legyen a
kedvezményezett neve és lakcíme (pl. előző évi nyugdíjösszesítő, év eleji nyugdíjközlő), ettől abban az esetben
lehet eltekinteni, ha ilyet az adott évben már benyújtottak, ez utóbbi estben elegendő a havi nyugdíjszelvény
(vagy másolata)
b)
bármely egyéb rendszeres jövedelemforrásból származó jövedelmeknél (pl. munkabér) a
kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről,
c)
munkaviszonnyal nem rendelkező személy igazolását arról, hogy elhelyezkedése érdekében
folyamatosan tartja a kapcsolatot a Munkaügyi Központtal, a családsegítővel (az igazolás szükséges mind a
kérelmező, mind családtagjai esetében, ha valaki munkanélküli)
d)
egyéb pénzellátások igazolása (pl. családi pótlék, árvaellátás stb.)
e)
a nem havi rendszerességgel szerzett, vagy vállalkozásból származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról,
f)
gyermekét egyedül nevelő szülő esetében igazolás a tartásdíjról (pl. bírósági végzés; egyezség
bíróság általi jóváhagyása; átutalás postai szelvénye; átutalási értesítő; a szülők hiteles nyilatkozata a
gyermektartás mértékéről; amennyiben a tartásra kötelezett nem fizet, az erről szóló nyilatkozat)

1.

2. Amennyiben a kérelem oka
- kórházi kezeléssel járó tartós betegség vagy súlyos vagy életveszélyes sérüléssel járó baleset, úgy
az erről szóló szakorvosi, háziorvosi igazolást, kórházi zárójelentést,
- kérelmező sérelmére elkövetett bűncselekmény, úgy a rendőrségi feljelentés egy
példányát,
- elemi kár, úgy a megfelelő szakhatóság (pl. tűzoltóság) kárfelmérő jegyzőkönyvét,
- családban történt halál esetén, úgy a halotti anyakönyvi kivonat másolatát és a kérelmező nevére
kiállított eredeti temetési számlát.
- gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások:
a) várandóság alatti válsághelyzetét,
b) az iskoláztatással kapcsolatos többletkiadást,
c) gyermek fogadásának előkészítésével kapcsolatos többletkiadásokat,
d) nevelésbe vett gyermekével a kapcsolattartás költségéről, a családba való visszakerülésének
költségének igazolását, valamint a gyámhivatal határozatát a nevelésbe vételről,
e) hátrányos helyzet igazolásáról szóló döntést.
- egyéb rendkívüli élethelyzet, úgy annak bizonyítására alkalmas igazolást.

