KÉRELEM
Rendkívüli települési támogatás iránt
2/a melléklet

A támogatást kérő neve: _________________________________________________
Születési neve: __________________________________________________________
Anyja neve: ____________________________________________________________
Születési helye:____________________________ Születési ideje: _________________
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ ): _________________________________
*Állampolgársága: magyar állampolgár, bevándorolt, menekült, egyéb

*Családi állapota: egyedülálló (hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, vagy házastársától külön él,
kivéve, ha élettársa van)
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt.

Lakóhely: ______________________________________________________________
Tartózkodási helye:_______________________________________________________
Telefonszám (Nem kötelező megadni):__________________________________________

A kérelmező családjában élők adatai
Név (születési név is)
1

2

3

4

5

6

* A megfelelő rész aláhúzandó

Szül. hely, év, hó, nap

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

Milyen célra kéri a támogatást? (kérjük a részletes, alapos indokolást, a váratlan élethelyzet,
tartós betegség, haláleset, közüzemi díj felhalmozás, kórházi kezelés, gyermek fogadása,
kapcsolattartás, élelem vagy tüzelő, illetve a felmerült többletköltség megjelölését.)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________A kérelemhez csatolt nyomtatványok, igazolások:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

NYILATKOZAT
Alulírott nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Alulírott nyilatkozom, hogy Kunszentmárton Város Önkormányzata és intézményei felé lejárt
határidejű tartozásom nincs.
*Alulírott nyilatkozom, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási helyemen lakom.
Hozzájárulok, hogy e kérelemben feltüntetett alapvető személyi és lakcím adatokat a személyes
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben
előírtaknak megfelelően kezeljék.
Tudomásul veszem, hogy a KÉRELEMBEN közölt adatok valódiságát az önkormányzat az illetékes
NAV útján ellenőrizheti.
Kunszentmárton, 20______________________
____________________________
a támogatást kérő aláírása

Melléklet:
- Jövedelemnyilatkozat
- A jövedelemnyilatkozatban meghatározott mellékletek (jövedelemigazolás)
Az alábbi részt az ügyintéző tölti ki!
A jövedelemnyilatkozatot a jövedelemigazolásokkal egyeztette és javította:
Dátum: ______________________

_______________________________
ügyintéző aláírása
Ügyintéző megjegyzése: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

A kérelemhez csatolni kell a támogatási cél függvényében:
a.

Közös háztartásban élők a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolását (munkabér,
nyugdíjszelvény, éves nyugdíj összesítő, nyugdíjszerű ellátás, Kunszentmártoni Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztálya által folyósított ellátás, vállalkozók esetében NAV igazolás az előző év teljeséről.)

b.

Jövedelem:

az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettségekkel csökkentett, a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett - vagyoni
érték (bevétel) ideértve a jövedelemként figyelembe vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
2. azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
c. Álláskeresők esetében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatala
Foglalkoztatási Osztályának igazolását arról, hogy regisztrált álláskereső.
d. a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott igazolást vagy
e. Betegség esetén, kórházi kezelésről zárójelentést vagy
f. Táppénzes állomány miatti jövedelem kiesés esetén orvosi igazolást a táppénzes állomány fennállásáról és
igazolást a táppénz összegéről, vagy
g. Haláleset miatt a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számlák másolati példányát, halotti
anyakönyvi kivonatot, vagy
h. Születési anyakönyvi kivonatot vagy
i. Iskolalátogatási igazolást a tanulói jogviszonyról vagy
j. Óvodai nevelést, bölcsődei elhelyezést igazoló az intézmény által kiadott igazolás vagy
k. Elemi kár elhárításához – hivatalból jegyzőkönyvet, környezettanulmányt, vagy
l. Válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához – orvosi igazolást a várandósságról, vagy
terhességi kiskönyv vagy
m. Egészségügyi szolgáltatások, ellátások szükségességét igazoló a védőnői szolgálat, illetve az egészségügyi
intézmény által kiállított javaslatot, az egészségügyi intézmény által kiállított igazolást vagy
n. Gyermek fogadásának előkészítéséhez – orvosi igazolást a várandósságról vagy
o. Nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz – Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi
Osztályának határozatát vagy
p. Egyéb igazolt rendkívüli kiadási ok bekövetkezése esetén - minden olyan iratot, amely igazolja a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet, vagy
q. Közüzemi szolgáltató igazolását, vagy számláját vagy
r. a tüzelőanyag kifizetését igazoló számlát.
1.

TÁJÉKOZTATÓ
Rendkívüli települési támogatást kell nyújtani a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére.
A létfenntartást veszélyeztető, vagy a rendkívüli élethelyzet:
a) családot ért elemi kár
b) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesés
c) nyugdíj vagy a megváltozott munkaképességű személyek részére járó
ellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik
d) ha a család egyik tagja 3 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesült
e) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának
előkészítése, a gyermek születésével, nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartásnak, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése
f) a gyermek óvodai nevelésével, bölcsődei elhelyezésével kapcsolatos egyszeri kiadások, vagy a védőnői
szolgálat, illetve egészségügyi intézmény által javasolt szolgáltatások, ellátások igénybevétele, a fiatal felnőtt
felsőoktatási intézménybe történő beiskolázási költségek viselésének elősegítése
g) nagyobb összegű, váratlan kiadás, amely önhibán kívüli és önerőből nem fedezhető
h) élelem, vagy tüzelőanyag hiánya.

