KÉRELEM
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
(KÉREM, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI)
Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………
Születési neve : .……………………….………………………………………………………..
Anyja neve: ………………………………………….

Családi állapota:……………………..

Születési helye: …………………………………. Ideje: ………..év……..…….hó……….nap

□□□-□□□-□□□

TAJ száma:
Állampolgársága: ………………………..

Telefonszám/elérhetőség (kitöltése önkéntes, kapcsolattartás szempontjából fontos!):
…………………………
A települési támogatás PÉNZBELI /TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT
 RENDKÍVÜLI PÉNZBELI
 települési LÉTFENNTARTÁSI támogatás (1./ együtt élő közeli hozzátartozó12








hónapon belül bekövetkezett halála; 2./ 6 hónapon belül történt házasság felbontása miatt
családjában az egy főre jutó havi jövedelem legalább 50%-kal csökkent; 3./ tartós beteg vagy
fogyatékos gyermeket nevel/gondoz; 4./ 12 hónapon belül házastárs; élettárs; bejegyzett
élettárs álláskeresővé vált és nem részesül aktív korúak ellátásában; 5./ gyermek betegsége,
balesett miatt végzett ápolása/gondozása okán kérelmező 30 egymást követő napot
meghaladóantáppénzt vesz igénybe; 6./ kérelmező családját elemi kár, katasztrófa, vis major
helyzet sújtotta)
települési GYÓGYSZERTÁMOGATÁS (családban az egyfőre jutó havi jövedelem
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át - 57.000.- egyedül élő esetén
250%-át – 71.250.- - nem haladja meg.)
települési támogatás ELEMI KÁR ELHÁRÍTÁSÁHOZ (elemi kárnak minősül:
tűz; robbanás; vihar; viharon kívül egyéb kár, földcsuszamlás; talajsüllyedés; földrengés; árvíz
, rendkívüli élethelyzet: lakhatást biztosító ingatlan elemi kárt szenvedett; kérelmezőnek nincs
saját, vagy családja tulajdonában lévő és haszonélvezeti jogával bíró más, a lakhatását lehetővé
tevő ingatlana; a családnak – rendszeresen használt egy személygépkocsi kivételével – nincs
jelentős, 100.000Ft-ot elérő egyéb ingó és ingatlan vagyona; családban az egy főre jutó
jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 250%-át nem haladja meg.)
települési TEMETÉSI támogatás (a kérelem a halotti anyakönyvi kivonaton
feltűntetett haláleset idejének rögzítése időpontjától számított 6 hónapon belül nyújtható
be ; 1./ temetési költségek megelőlegezésére, csatolni KELL kérelmező nevére kiállított
temetési kiadásokra vonatkozó hivatalos árajánlatot, halotti anyakönyvi kivonatot; 2./ temetési
költségek utólagos megtérítésére, csatolni kell kérelmező nevére kiállított számla eredeti
példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot.)
települési GYERMEKNEVELÉSI támogatás (létfenntartást veszélyeztető
élethelyzetbe került gyermekneveléshez kapcsolódó, alkalmanként jelentkező többletkiadások
miatt (1./ válsághelyzetben lévő várandós anya által gyermekének megtartásához CSATOLNI
KELL: VÁRANDÓSÁGOT IGAZOLÓ SZAKORVOSI IGAZOLÁST; 2./ gyermek
fogadásának előkészítéséhez KÉRELMEZŐNEK ÁLLANDÓ LAKCÍMMEL KELL
RENDELKEZNIE ÉS BE KELL NYÚJTANIA GYERMEKE SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI
KIVONATÁT; 3./ nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, gyermek
családba való visszakerülésének elősegítéséhez 4./ GYERMEKINTÉZMÉNYI SZEMÉLYI
TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA (CSALÁDJÁBAN AZ EGY FŐRE JUTÓ HAVI
JÖVEDELEMNEM HALADJA MEG A NYUGDÍJMINIMUM 100%-ÁT (28.500.-)
CSATOLNI KELL A NEVELÉSBE VÉTELLEL KAPCSOLATOS HATÁROZATOKAT;
HA a családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át,
egyedül élő esetén 250%-át nem haladja meg.)



KRÍZISHELYZETBE került személyek támogatása (krízishelyzet különösen:

családi bántalmazás miatt távozási kényszer, hirtelen fellépő súlyos betegség, és ehhe
kapcsolódó ellátáshoz való hozzáférés miatti nehezítettség, távollévő családtag súlyos
betegsége, halála miatti utazási problémák megoldása, minden olyan élethelyzet aminek
megoldását a család önállóan ellátni nem tudja, A FENNÁLLÓ KRÍZISHELYZETET
ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUMOKKAL KELL IGAZOLNI)

 RENDSZERES PÉNZBELI
 települési LAKÁSFENNTARTÁSI támogatás (A HAVI LAKÁSFENNTARTÁSI

KIADÁSOK ELÉRIK AZ EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM 25%-ÁT; egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át és a háztartás
tagjai egyikének sincs vagyona; SZÁMLÁVAL IGAZOLNI KELL A HAVI
LAKÁSFENNTARTÁS
–
VILLANYÁRAM,
VÍZ-,
ÉS
GÁZFOGYASZTÁS,
CSATORNAHASZNÁLAT DÍJA, SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ, LAKBÉR, ALVÉRLETI DÍJ,
KÖZÖS KÖLTSÉG, TÜZELŐANYAG ÁRA – KIADÁSAIT.) A TÁMOGATÁS A
SZOLGÁLTATÓ RÉSZÉRE KERÜL ÁTUTALÁSRA!

 TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
 GYERMEKINTÉZMÉNYEK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK KIFIZETÉSE
(kérelemhez csatolni kell: család jövedelemigazolását)

 SZOCIÁLIS TŰZIFA BIZTOSÍTÁSA
FOGLALTAK ALAPJÁN
 KÖZTEMETÉS

(kérelemhez csatolni kell,
rendelkezésre áll halotti anyakönyvi kivonatot)

KÜLÖN
család

RENDELETBEN

jövedelemigazolását,

ha

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS (rászoruló: 70. életévét betöltött; egészségi állapota miatt aki

mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról -részben vagy
teljesen -gondoskodni nem tud; fogyatékossága miatt fogyatékossági támogatásban részesül;
pszichiátriai beteg; szenvedélybeteg és fekvőbeteg gyógykezelést nem igényel és önmaga ellátására
részben képes; hajléktalan bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik kivéve akinek bejelentett lakóhelye a
hajléktatan szállás; KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL A CSALÁD JÖVEDELEMIGAZOLÁSÁT,
VALAMINT HÁZIRVOS IGAZOLSÁBAN FOGLALT VÉLEMÉNYÉT)

(Kérjük a megfelelőt X-el jelölje)

Bejelentett lakóhelye (lakcímkártya szerint)
….........……………………..város………………………. út/utca/tér/köz ..………… szám
……….. épület/lépcsőház ……… emelet…………………ajtó.
Bejelentés ideje: ……..………
Bejelentett tartózkodási helye (lakcímkártya szerint)
….........……………………..város………………………. út/utca/tér/köz ..………… szám
……….. épület/lépcsőház ……… emelet…………………ajtó.
Bejelentés ideje: ……..………
Tényleges, életvitelszerű tartózkodási helye:
….........……………………..város………………………. út/utca/tér/köz ..…………… szám
……….. épület/lépcsőház ……… emelet…………………ajtó.

Az életvitelszerű tartózkodási helyén a tartózkodás jogcíme:
tulajdonos, főbérlő, családtag, haszonélvező, egyéb…………...
Ki a lakás tulajdonosa …………………………………………
A támogatás folyósítását, amennyiben bankszámlára kéri
számlavezető pénzintézet megnevezése:......................................................................................
Pénzforgalmi számlaszáma: .................................-..................................-...................................
Kérelmező családtagjainak személyi adatai (férj, feleség, élettárs, kiskorú gyermek):
Név
Születési
Anyja neve
Rokoni
hely,év, hó,
kapcsolat
nap

TAJ szám

Kérelmező és családtagjai nettó havi jövedelme (i):
A jövedelem típusa
Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyból származó nettó jövedelem
és táppénz,
Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás
Vállalkozásból származó nettó jövedelem

A kérelmező jövedelme

Házastárs
(élettárs)
jövedelme

Gyermek
jövedelme

A gyermek ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások (különösen: GYED,
GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj,
árvaellátás)
Önkormányzat és állami foglalkoztatási szerv
által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
(álláskeresési járadék, rendszeres szociális
segély, bérpótló juttatás stb.)
Egyéb nettó jövedelem (alkalmi munka)

Összes nettó jövedelem
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban:………............Ft/fő

Kérelem indoklása:
………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………….......................................................................................................

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

Nyilatkozat
Különélésről és gyerektartásról
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekemet/gyermekeimet
egyedülállóként nevelem.
Házastársamtól/élettársamtól……….……….. óta különélek.
Gyermekem/gyermekeim után havi ……………………….. Ft, gyerektartásdíjat kapok.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a
szociális 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.
Tudomásul veszem, hogy a fent leírt élethelyzet jellegét megfelelő dokumentummal
igazolom.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal
megemelt összegben visszaköveteli
Diósjenő, 2020. ____________________________
A támogatás megállapítása esetén fellebbezési jogomról lemondok.
..…………………………

Kérelmező/képviselő* aláírása

TÁJÉKOZTATÓ KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOKRÓL


Eseti a kérelem indoklásában leírt élethelyzet jellegét igazoló dokumentum, irat
(munkahely megszűnése esetén annak igazolása, kórházi kezelés zárójelentéssel történő
igazolása, nyugdíjazás iránt benyújtott kérelem igazolása, stb.)



Gyermekneveléssel kapcsolatos kiadásokhoz mellékelni kell:
- várandóság alatti válsághelyzetét,
- az iskoláztatással kapcsolatos többletkiadást,
- gyermek fogadásának előkészítésével kapcsolatos többletkiadásokat,
- nevelésbe vett gyermekével a kapcsolattartás költségéről, a családba való
visszakerülésének költségének igazolását, valamint a gyámhivatal határozatát a
nevelésbe vételről
- hátrányos helyzet igazolásáról szóló döntést
Temetési költségek finanszírozásához megállapításához csatolni kell:



-

halotti anyakönyvi kivonat másolatát

-

kérelmező nevére kiállított eredeti temetési számla

Valamennyi támogatás típus esetében:


Jövedelemigazolást, amely
- Rendszeres jövedelem esetén kérelmező és a vele közös háztartásban élő személy/ek
munkáltatója által kiállított nettó jövedelemigazolás a kérelem benyújtását megelőző
hónapról
- Álláskereső személy esetén az állami foglalkoztatási szerv által kiállított irat
(hatósági bizonyítvány, határozat, álláskeresési kiskönyv), amennyiben álláskeresési
támogatásban részesül, úgy a kérelem benyújtását megelőző havi álláskeresési
támogatás összegének igazolása
- Nyugdíjas esetében a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől kapott éves összesítő/vagy
nyugdíjas igazolvány és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény,
folyószámla kivonat
- Vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül
megelőző év Nemzeti Adó és Vámhivatal általi igazolása. A vállalkozás megszűnése
esetén annak megszűnését igazoló dokumentum
- Gyermek elhelyezésére, tartásdíj igazolása bírói ítélet vagy nyilatkozat
- Egyéb igazolások
- Iskolalátogatási igazolás 16 éven felüli gyermek esetében,
- Hallgató jogviszony és az ösztöndíj összegéről szóló igazolás
- Gyámszülők esetén gyámkirendelő határozat vagy bírósági döntés
- Képviselő útján nyújtja be kérelmét, abban az esetben kérjük a képviseletre való
jogosultságot igazoló okiratot (gondnok kirendelő határozat, két tanú által aláírt
meghatalmazás)”

