KÉRELEM
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
RENDKÍVÜLI KRÍZISHELYZETRE TEKINTETTEL NYÚJTOTT
TÁMOGATÁS
A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: ........................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hó, nap): ..........................................................................................
Lakóhelye: ................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ..................................................................................................................
Levelezési címe: ……………………………………………………………………………………...
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .....................................................................................
Állampolgársága:......................................................................................................................
Folyószámlát vezető pénzintézet neve, bankszámlaszám (amennyiben az ellátás utalását ide
kéri): …………….:……………………………………………………………………………..
Telefonszám (nem kötelező megadni): .....................................................................................
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

ott/hontalan.
A kérelmező és a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók adatai, jövedelmi
viszonyai:
Közeli hozzátartozó
neve
(születési neve)
1.

Kérelmező

Anyja
neve

-

Születési
helye,
ideje (év,
hó, nap)

Társadalombiztosítási
Azonosító
Jele

-

-

Családi
Jövedelem
kapcsolat
típusa
megnevezése
-

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A lakásban milyen minőségben lakik? ……………………………………………………..
Mihez kéri a rendkívüli krízishelyzetre tekintettel nyújtott támogatást (kérjük jelölje):

Jövedelem

□

pénzbeli ellátás

□

természetbeni ellátás

Támogatás kérelmének indoka:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Egyéb
jövedelemmel nem rendelkezem. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10§ (7) bekezdés alapján a szociális
hatáskört gyakorló szerv – Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
adóigazgatóság útján – ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatás során
történő felhasználásához.
Alulírott hozzájárulok, hogy adataimat (családtagjaim adatait) a kérelem elbírálása céljából kezeljék.

Szákszend, …………………………
…………………………………
kérelmező aláírása

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

A kérelem benyújtásához mellékelni kell:
az egyén vagy család tagjainak a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelméről szóló igazolást
(munkavállaló esetén a munkáltató által igazolt nettő munkabért, vállalkozó esetén a NAV által kiállított
igazolás az előző évről
nyugdíj, árvajáradék esetén: nyugdíjösszesítő, aktuális folyószámla kivonat, vagy postai szervény
munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső
A lakás tulajdonjogát igazoló adásvételi szerződés, vagy tulajdoni lap, albérlet esetén az érvényes
szerződés
A szolgáltató által kiállított számla, ahová a támogatást kéri

