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7. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez1

KÉRELEM
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
1.

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: ...................................................................................................................................................
Születési neve: ....................................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hó, nap): ....................................................................................................
Lakóhelye: ...........................................................................................................................................
Tartózkodási helye: .............................................................................................................................
Életvitelszerű tartózkodási helye: ........................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …............................................................................................
Állampolgársága: ................................................................................................................................
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ..............................................................................................
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
□ EU kék kártyával rendelkező, vagy
□ bevándorolt/letelepedett, vagy
□ menekült/oltalmazott/hontalan.
Családi állapota: házas és házastársával együtt él;
hajadon/nőtlen;

elvált;

házas, de házastársától külön él;
özvegy;

élettárssal él;

egyedül él.

(A megfelelő válasz aláhúzandó!)

2. A kérelmezővel együtt élő közeli hozzátartozók* adatai
Név

1

Szül. hely, idő

Anyja neve

Módosította a 25/2017. (V.29.) Ör. 2. §-a 2017. június 1-jei hatállyal.

Rokoni
kapcsolat

Társadalombiztosítási
Azonosító Jel

2
3.

A kérelem indokolása: …………………………………………………………………………….

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
4.

A kérelmező és a közeli hozzátartozók jövedelmére vonatkozó adatok

A
jövedelem
típusa

A
kérelmező
havi nettó
jövedelme

A kérelmezővel
együtt élő
házastárs/
élettárs
havi nettó
jövedelme

A kérelmezővel együtt élő
egyéb közeli hozzátartozók
havi nettó jövedelme

Munkaviszonyból, más
foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó
Társas
és
egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, ill. szellemi és
más önálló tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási támogatások
Nyugellátás,
egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
Járási
hivatal
által
folyósított
ellátások
(időskorúak
járadéka,
ápolási díj, aktív korúak
ellátása)
Munkaügyi szervek által
folyósított
ellátások
(álláskeresési ellátások)
Egyéb (alkalmi munka,
ösztöndíj, föld bérbeadásából származó stb.)
jövedelem
A CSALÁD
ÖSSZES HAVI NETTÓ
JÖVEDELME
Az egy főre jutó családi nettó jövedelem: …………………………….. Ft.

ÖSSZESEN
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5. A kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata

Kijelentem, hogy
-hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához,
-a kérelemben szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.
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 és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Kelt: …………………………………………..

………………………………………………….
kérelmező aláírása

…………………………………………………….
kérelmező házastársának/élettársának
aláírása

*Közeli hozzátartozó:
a)a házastárs, az élettárs;
b)a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt
évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk.
szerinti gyermekvédelmi szülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt
gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
c)korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az
állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos
gyermek),
d)
a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a
szülő házastársa vagy élettársa, valamint a b)-c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.
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6. Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
Személyes adatok
Egyedül élő: az a személy, aki lakcímén egyszemélyes háztartásban, egyedül lakik.
Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, vagy házastársától külön él (lakcímük
különböző), kivéve, ha élettársa van.
Jövedelmi adatok
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi
szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott
munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes
közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló
tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön
szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély,
csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési
támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és
szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati
járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék,
rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó
jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az
időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési
segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a
felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj,
végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből,
vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan
bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem
került feltüntetésre.

A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot
vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni kell!
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A kérelemhez csatolandó mellékletek
Rendszeres havi jövedelem esetén:
a munkabérről, a munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által – az önkormányzat
által rendszeresített formanyomtatványon – kiállított jövedelemigazolás,
vállalkozó esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap
alatt szerzett, havi bontásban feltüntetett jövedelemről szóló büntetőjogi nyilatkozat és a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal által kiadott igazolás,
álláskeresési támogatás esetén a Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatala
Foglalkoztatási Osztály határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló
szelvény vagy bankszámlakivonat,
nyugellátás, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a folyósító szerv
ellátás összegére, jogcímére, típusára vonatkozó, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiküldött
tárgyévi igazolása és a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző havi ellátás összegét igazoló
szelvény vagy bankszámlakivonat,
gyermekgondozási támogatások (CSED, GYED-, GYES, GYET, családi pótlék) esetén a
kérelem benyújtását közvetlenül megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy
bankszámlakivonat,
a gyermektartásdíj esetében a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző havi
gyermektartásdíj összegéről postai feladóvevény, igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat, ennek
hiányában az összeg átadásáról szóló büntetőjogi nyilatkozat,
a házasság felbontását, a gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés vagy a
gyermekelhelyezésről és a gyermektartásdíjról szóló szülői egyezséget tartalmazó irat,
a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése esetén a Gyámhivatal erről szóló határozata,
ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény hivatalos igazolása annak
összegéről.
A nem rendszeres jövedelem, illetve a vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén:
a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett, havi bontásban
feltüntetett jövedelemről szóló büntetőjogi nyilatkozat.
alkalmi munka esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt
szerzett, havi bontásban feltüntetett jövedelemről szóló büntetőjogi nyilatkozat,
Egyéb igazolások:
amennyiben a kérelmező vagy közeli hozzátartozója aktív korú, rendszeres jövedelemmel
nem rendelkezik és álláskereső, az e tényről szóló büntetőjogi nyilatkozat és a Munkaügyi Központ
igazolása az érintett álláskeresőként történő nyilvántartásba vételéről és arról, hogy álláskeresési
ellátásra nem jogosult,
közfoglalkoztatott személy esetében a közfoglalkoztatási munkaszerződés és az utolsó
fizetési igazolás,
16 év feletti gyermek részéről iskolalátogatási (hallgatói jogviszony) igazolás,
gyámolt, illetve gondokolt esetén a gyám-, ill. gondnokkirendelő határozat,
elvált családi állapotú személy esetén a válást igazoló okirat,
özvegy családi állapotú személy esetén a halotti anyakönyvi kivonat.
Munkaügyi Központ: Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatala Foglalkoztatási
Osztály, 1181 Budapest, Darus u. 5.

Figyelem!
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni valamennyi, a „2. A kérelmezővel együtt élő közeli
hozzátartozók adatai” című táblázatban felsorolt személyek lakcímkártyáját, valamint a TAJ
(Társadalombiztosítási Azonosító Jel) számot igazoló hatósági bizonyítványokat.

