1. melléklet az 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
K É R E L E M
A kérelemmel érintett támogatás jogcíme:

 Települési támogatás
 Rendkívüli települési támogatás
 Méltányossági települési támogatás
 Természetbeni települési támogatás
Kérelmező adatai:
Neve: .........................................................................................................................
Születési neve: ...........................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................
Születési helye, ideje: ................................................................................................
TAJ száma: ................................................................................................................
Állandó lakcíme: .......................................................................................................
Tartózkodási helye: ..................................................................................................
A kérelmezővel egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező közeli hozzátartozók adatai
Neve

Születési neve

Születési helye, ideje

Anyja neve

TAJ szám

Hozzátartozói
minősége

A kérelmező jövedelmi viszonyai
Települési támogatás, méltányossági települési támogatás, természetbeni települési támogatás
igénylése esetén töltendő ki!

A jövedelmek típusai

A kérelmező
jövedelme

A kérelmező
családjában
élő közeli
hozzátartozó
(élettárs)
jövedelme

A kérelmező
családjában élő
egyéb közeli
hozzátartozó
jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkoztatásr
a irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
jövedelem
3. Nyugellátás, megváltozott
munkaképességű személyek
ellátásai (például rokkantsági
ellátás, rehabilitációs ellátás),
korhatár előtti ellátás,
szolgálati járandóság,
balettművésze-ti életjáradék,
átmeneti bányászjáradék,
időskorúak járadéka, a
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások emeléséről
szóló jogszabály hatálya alá
tartozó ellátás
4. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (különösen:
GYED, GYES, GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj,
árvaellátás)
5. Önkormányzat, járási
hivatal és munkaügyi szervek
által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátások
7. A család összes nettó
jövedelme
A kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege: ........................forint

A települési támogatást / méltányossági települési támogatást az alábbi okból igénylem:
 gyógyszer, gyógyászati segédeszköz vásárlása
 betegség
 kórházi ápolás
 káresemény elhárítása
 felhalmozott közüzemi számlatartozás mérséklése
A rendkívüli települési támogatást az alábbi okból igénylem:
 haláleset
 gyermekszületés
 iskolakezdés
 felsőoktatásban részt vevő hallgató támogatása
 hirtelen fellépő, váratlanul bekövetkező betegség, kórházi ápolás
 egyéb létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Természetbeni települési támogatás esetén az igénybe vett szociális alapszolgáltatás formája
(aláhúzandó):
házi segítségnyújtás

étkeztetés

A kérelmező által igénybe vett szociális alapszolgáltatásért fizetendő havi térítési díjösszege:
................................................................. , amely összeg .......................................................
forint feletti részére kéri a természetbeni hozzájárulás megállapítását.
A kérelmező által igénybe vett szociális alapszolgáltatásért fizetendő havi térítési díjösszege:
……………………………………………., amely összeg teljes részére kéri a természetbeni
hozzájárulás megállapítását.

A kérelemmel érintett támogatás kifizetésének formája:
 kézpénzes fizetés
 bankszámlára, számlaszám: ......................................................................................................

Hozzájárulok a kérelemben és nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális
igazgatásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok és a benyújtott
igazolások a valóságnak megfelelnek.
Mohora, …………………………………..

………………………………………
kérelmező aláírása

A kérelem mellékleteként csatolandó iratok:
1. A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmen kívül, vagyis a
települési támogatás, a méltányossági települési támogatás és természetbeni települési
támogatás megállapítására irányuló kérelem esetben csatolni kell a kérelmező, továbbá a
kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók jövedelemigazolását.
Jövedelemigazolás
 munkáltató által kiállított jövedelemigazolás
 nyugdíjszelvény
 hatóság által hozott határozat vagy kiállított hatósági bizonyítvány
 bankszámlakivonat
2. A települési támogatás megállapítása iránti kérelem esetén, annak felhasználási
jogcímétől függően
Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz vásárlásához kapcsolódó települési támogatás
esetén
 gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz szükségességet igazoló orvosi
igazolás
 gyógyszerköltséget, illetve gyógyászati segédeszköz költségét tanúsító orvosi
igazolás, dokumentum, számla
Betegséghez kapcsolódó települési támogatás esetén
 orvosi, szakorvosi igazolás
 orvosi ambuláns lap
Kórházi ápolásához kapcsolódó települési támogatás esetén
 kórházi igazolás
 kórházi zárójelentés
Káresemény elhárításához kapcsolódó települési támogatás esetén
 elemi kár okozta helyreállítási költségekről készített kimutatás
 káresemény helyreállításának költségeit igazoló dokumentum, számla
 káresemény megtörténtét igazoló dokumentum
 káreseményről kiállított kárszakértői, biztosítói igazolás
Felhalmozott közüzemi számlatartozás mérsékléséhez kapcsolódó települési
támogatás esetén
 közüzemi vagy más tartozást igazoló számla
3. A rendkívüli települési támogatás megállapítás iránti kérelem esetén, annak
felhasználási jogcímétől függően
Halálesethez kapcsolódó rendkívüli települési támogatás esetén
 halotti anyakönyvi kivonat
 temetés költséget igazoló számlák

Gyermekszületéshez kapcsolódó rendkívüli települési támogatás esetén
 születési anyakönyvi kivonat
Iskolakezdéshez kapcsolódó rendkívüli települési támogatás esetén
 tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolás
Felsőoktatásban részt vevő hallgató támogatás esetén
 hallgatói jogviszony igazolás
Hirtelen fellépő, váratlanul bekövetkező betegséghez, kórházi ápoláshoz
kapcsolódó rendkívüli települési támogatás esetén
 orvosi, szakorvosi igazolás
 orvosi ambuláns lap
 kórházi igazolás
 kórházi zárójelentés
4. Természetbeni települési támogatás esetén
 a szociális alapellátásért fizetendő térítési díj összegét igazoló számla

