1. melléklet a 16/2020. (X.29.) önkormányzati rendelethez

Rendszeres támogatás megállapítása iránti kérelem
Kérelmező neve:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Családi állapota:
TAJ szám:
Lakóhelye/tartózkodási helye:
Bankszámlaszám:
Elérhetőség (telefonszám):
Kérelem rövid indoklása:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Havi jövedelem
Munkabér :
Gyes, Gyed, Gyet :
Családi pótlék :

Nyugellátás :
Gyermektartásdíj :
Egyéb :

Egy háztartásban élők adatai vagy a családban élő nagykorú közeli hozzátartozók adatai:
Neve :

Születési neve :

Születési helye, ideje :

TAJ-szám :

Anyja neve :
Rokoni kapcsolat :
Havi jövedelem
Munkabér :
Gyes, Gyed, Gyet :
Családi pótlék :

Nyugellátás :
Gyermektartásdíj :
Egyéb :

Neve :

Születési neve :

Születési helye, ideje :

TAJ-szám :

Anyja neve :
Rokoni kapcsolat :

Havi jövedelem
Munkabér :
Gyes, Gyed, Gyet :
Családi pótlék :

Nyugellátás :
Gyermektartásdíj :
Egyéb :

Egy háztartásban élők adatai vagy a családban élő kiskorú közeli hozzátartozók adatai:

Neve :

Születési neve :

Születési helye, ideje :

TAJ-szám :

Anyja neve :
Rokoni kapcsolat :

Neve :

Születési neve :

Születési helye, ideje :

TAJ-szám :

Anyja neve :
Rokoni kapcsolat :

Neve :

Születési neve :

Születési helye, ideje :

TAJ-szám :

Anyja neve :
Rokoni kapcsolat :

Neve :

Születési neve :

Születési helye, ideje :

TAJ-szám :

Anyja neve :
Rokoni kapcsolat :
A kérelem az alábbi támogatásra irányul:
(kérjük a megfelelőt megjelölni, aláhúzni)

□ települési lakhatási támogatás

□

települési gyógyszertámogatás

□ települési ápolási támogatás.
□ élelmiszervásárlási támogatás
A kérelemhez csatolandó dokumentumok:
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó
- jövedelmekről a kifizető igazolását,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, továbbá vállalkozásból, őstermelői tevékenységből
származó jövedelem esetén
ba) az adóbevallással már lezárt időszakról szóló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított
igazolást és
bb) az adóbevallással még le nem zárt időszakról szóló igazolást,
c) a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek tanulói vagy hallgatói
jogviszonyáról, a részére folyósított ösztöndíjról vagy szociális és egyéb juttatásairól szóló
intézményi igazolást,
d) a jövedelemmel nem rendelkező, nem tanköteles, nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat nem folytató, aktív korú személy részéről az állami foglalkoztatási szerv
igazolását arról, hogy annak nyilvántartásában regisztrált álláskeresőként szerepel,
e) a gyermekelhelyezés, a gyámrendelés, a gyermektartásdíj vonatkozásában hozott végleges
döntést vagy jogerős bírósági ítéletet,
f) a kapott vagy levont tartásdíjról a kifizető igazolását, a postai feladóvevényt, a banki
átutalásról szóló bizonylatot, a jogosult és kötelezett által aláírt átadás-átvételi elismervényt, a
jogosult és kötelezett együttes nyilatkozatát vagy az önálló bírósági végrehajtó igazolását.
Települési lakhatási támogatás esetén:
A kérelemhez csatolandó dokumentum továbbá:
- közüzemi számlakivonatok vagy feladóvevények,
- vagyonnyilatkozatok.
Települési gyógyszertámogatás esetén:
Alulírott kérelmező büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom jelen kérelem aláírásával
egyidejűleg, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján
érvényes közgyógyellátással nem rendelkezem.
A kérelemhez csatolandó dokumentum továbbá:
- a háziorvos, vagy szakorvos által leigazolt, havi rendszerességgel szedett vényköteles
gyógyszerek egy havi költségéről a gyógyszertár igazolását.
Települési ápolási támogatás esetén:
Alulírott kérelmező büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom jelen kérelem aláírásával
egyidejűleg, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
alapján ápolási támogatásban nem részesülök.
A kérelemhez csatolandó dokumentum továbbá:
- háziorvos vagy kezelőorvos által kiadott igazolás tartós betegségről.
Élelmiszervásárlási támogatás esetén:
Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársával a

támogatási időszak alatt együttműködöm.

Alulírott kérelmező büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek.
Alulírott Kérelmező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy jelen kérelmem elbírálásával
kapcsolatban hozzájárulásomat adom személyes adataim kezeléséhez a kérelmem elbírálásában
résztvevők számára.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló
szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti.

Úrkút, 20… ……………………………

………………………………………..
Kérelmező aláírása

2. melléklet a 16/2020. (X.29.) önkormányzati rendelethez
Rendkívüli támogatás megállapítása iránti kérelem

Kérelmező neve:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Családi állapota:
TAJ szám:
Lakóhelye/tartózkodási helye:
Bankszámlaszám:
Elérhetőség (telefonszám):

Kérelem rövid indoklása:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
A családban élő nagykorú közeli hozzátartozók adatai:
Neve :

Születési neve :

Születési helye, ideje :

TAJ-szám :

Anyja neve :
Rokoni kapcsolat :

Neve :

Születési neve :

Születési helye, ideje :

TAJ-szám :

Anyja neve :
Rokoni kapcsolat :

Neve :

Születési neve :

Születési helye, ideje :

TAJ-szám :

Anyja neve :
Rokoni kapcsolat :

Havi jövedelem
Munkabér :
Gyes, Gyed, Gyet :
Családi pótlék :

Nyugellátás :
Gyermektartásdíj :
Egyéb :

Neve :

Születési neve :

Születési helye, ideje :

TAJ-szám :

Anyja neve :
Rokoni kapcsolat :

Havi jövedelem
Munkabér :
Gyes, Gyed, Gyet :
Családi pótlék :

Nyugellátás :
Gyermektartásdíj :
Egyéb :

A családban élő kiskorú közeli hozzátartozók adatai:

Neve :

Születési neve :

Születési helye, ideje :

TAJ-szám :

Anyja neve :
Rokoni kapcsolat :
Neve :

Születési neve :

Születési helye, ideje :

TAJ-szám :

Anyja neve :
Rokoni kapcsolat :

Neve :

Születési neve :

Születési helye, ideje :

TAJ-szám :

Anyja neve :
Rokoni kapcsolat :

Neve :

Születési neve :

Születési helye, ideje :

TAJ-szám :

Anyja neve :
Rokoni kapcsolat :

A kérelem az alábbi támogatásra irányul:
(kérjük a megfelelőt megjelölni, aláhúzni)

□ rendkívüli települési támogatás
□

rendkívüli temetési támogatás

□ köztemetés iránti támogatás
□ tanszervásárlási támogatás
A kérelemhez csatolandó dokumentumok:
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó jövedelmekről a kifizető igazolását,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, továbbá vállalkozásból, őstermelői tevékenységből
származó jövedelem esetén
ba) az adóbevallással már lezárt időszakról szóló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított
igazolást és
bb) az adóbevallással még le nem zárt időszakról szóló igazolást,
c) a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek tanulói vagy hallgatói
jogviszonyáról, a részére folyósított ösztöndíjról vagy szociális és egyéb juttatásairól szóló
intézményi igazolást,
d) a jövedelemmel nem rendelkező, nem tanköteles, nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat nem folytató, aktív korú személy részéről az állami foglalkoztatási szerv
igazolását arról, hogy annak nyilvántartásában regisztrált álláskeresőként szerepel,
e) a gyermekelhelyezés, a gyámrendelés, a gyermektartásdíj vonatkozásában hozott végleges
döntést vagy jogerős bírósági ítéletet,
f) a kapott vagy levont tartásdíjról a kifizető igazolását, a postai feladóvevényt, a banki átutalásról
szóló bizonylatot, a jogosult és kötelezett által aláírt átadás-átvételi elismervényt, a jogosult és
kötelezett együttes nyilatkozatát vagy az önálló bírósági végrehajtó igazolását.

A rendkívüli települési támogatás esetén:
Kérjük a kérelem indokát megjelölni:
□ részére megállapított rendszeres pénzellátásának kifizetése valamely ok miatt késik,
□ rendszeres jövedelme megszűnt,
□ megbetegedése miatt egyszeri, jelentős mértékű gyógyszerkiadása keletkezik,
□ kórházi kezelésre szorul,
□ családjában elemi kár, baleset következett be,
□ ház, lakás alkotórészének, tartozékának karbantartása miatt egyszeri jelentős kiadásra kényszerül,
□ bűncselekmény áldozatává vált és anyagi segítségre szorul,
□ a tartós betegség, rokkantság a családban,
□ a tartósan alacsony jövedelem,
□ a tüzelőanyag hiánya,
□ a közüzemi szolgáltatás megszűnésének és
□ a lakhatás elvesztésének veszélye.

A kérelemhez csatolandó továbbá:
- létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet és a létfenntartási gond fennállását
igazoló iratot (kivéve tüzelőanyag hiánya esetén)
Rendkívüli temetési támogatás esetén:
- temetési számla
Tanszervásárlási támogatás esetén:
- tanszervásárlási számla
Alulírott kérelmező büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek.
Alulírott Kérelmező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011.évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy jelen kérelmem
elbírálásával kapcsolatban hozzájárulásomat adom személyes adataim kezeléséhez a kérelmem
elbírálásában résztvevők számára.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló
szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti.

Úrkút, 20… ……………………………

………………………………………..
Kérelmező aláírása

3. melléklet a 16/2020. (X.29.) önkormányzati rendelethez

Lakáscélú támogatás iránti kérelem
Kérelmező neve:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Családi állapota:
Adóazonosító jel:
Lakóhelye/tartózkodási helye:
Bankszámlaszám:
Elérhetőség (telefonszám):
Kérelem rövid indoklása:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Havi jövedelem
Munkabér:
Gyes, Gyed, Gyet:
Családi pótlék:

Nyugellátás:
Gyermektartásdíj:
Egyéb:

Egy családban élők adatai vagy a családban élő nagykorú közeli hozzátartozók adatai:
Neve:

Születési neve:

Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Rokoni kapcsolat:
Havi jövedelem
Munkabér:
Gyes, Gyed, Gyet:
Családi pótlék:

Nyugellátás:
Gyermektartásdíj:
Egyéb:

Neve:

Születési neve:

Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Rokoni kapcsolat:

Havi jövedelem
Munkabér:
Gyes, Gyed, Gyet:
Családi pótlék:

Nyugellátás:
Gyermektartásdíj:
Egyéb:

Egy családban élők adatai vagy a családban élő kiskorú közeli hozzátartozók adatai:

Neve:

Születési neve:

Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Rokoni kapcsolat:

Neve:

Születési neve:

Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Rokoni kapcsolat:

Neve:

Születési neve:

Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Rokoni kapcsolat:

Neve:

Születési neve:

Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Rokoni kapcsolat:
A kérelem az alábbi támogatásra irányul:
(kérjük a megfelelőt megjelölni, aláhúzni)

□ vissza nem térítendő támogatás lakásvásárláshoz
□ vissza nem térítendő támogatás lakás építéséhez

□ kamatmentes visszatérítendő önerő támogatás lakásvásárláshoz
□ kamatmentes visszatérítendő önerő támogatás lakás építéséhez
□ kamatmentes visszatérítendő támogatás lakásfelújításhoz
A kérelemhez csatolandó dokumentumok:
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó
- jövedelmekről a kifizető igazolását,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, továbbá vállalkozásból, őstermelői tevékenységből
származó jövedelem esetén
ba) az adóbevallással már lezárt időszakról szóló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított
igazolást és
bb) az adóbevallással még le nem zárt időszakról szóló igazolást,
c) a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek tanulói vagy hallgatói
jogviszonyáról, a részére folyósított ösztöndíjról vagy szociális és egyéb juttatásairól szóló
intézményi igazolást,
d) a jövedelemmel nem rendelkező, nem tanköteles, nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat nem folytató, aktív korú személy részéről az állami foglalkoztatási szerv
igazolását arról, hogy annak nyilvántartásában regisztrált álláskeresőként szerepel,
e) a gyermekelhelyezés, a gyámrendelés, a gyermektartásdíj vonatkozásában hozott végleges
döntést vagy jogerős bírósági ítéletet,
f) a kapott vagy levont tartásdíjról a kifizető igazolását, a postai feladóvevényt, a banki
átutalásról szóló bizonylatot, a jogosult és kötelezett által aláírt átadás-átvételi elismervényt, a
jogosult és kötelezett együttes nyilatkozatát vagy az önálló bírósági végrehajtó igazolását,
g) az ingatlan tulajdoni lapját,
h) a lakásfelújítás és építés esetén vállalkozási szerződést, vásárlás esetén adásvételi szerződést.
Ha nem áll rendelkezésre a kérelem benyújtásakor, akkor az aláírást követően 3 napon belül
kell csatolni,
i) lakás építése és felújítása esetén a vállalkozó által készített költségtervet, költségbecslést vagy
árajánlatot.
Alulírott kérelmező büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek.
Alulírott Kérelmező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy jelen kérelmem elbírálásával
kapcsolatban hozzájárulásomat adom személyes adataim kezeléséhez a kérelmem elbírálásában
résztvevők számára.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló
szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti.
Úrkút, 20… ……………………………

………………………………………..
Kérelmező aláírása

