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TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
KÉRELEM
Egyszeri, rendkívüli települési támogatáshoz
I. Kérelmezőre vonatkozó személyes adatok
Kérelmező neve: ……………………………………………………………………………………………………………..
Születési neve: ………..……………………………………………… Anyja neve: ..……………………………………..
Születési hely, idő: ………….………………………………………………………………………………………………..
Családi állapota: ……………………………………………… Állampolgársága: …………………………………………
(tüntesse fel, ha bevándorolt, letelepedett, vagy menekült)
Összes havi nettó jövedelme: ….…………………………….. TAJ száma: ………… - ………… - …………..
Bejelentett lakóhelye: …..………………………………………………………………….…… Tel: ……………………..
Bejelentett tartózkodási helye: …….…………………………………………………………….Tel: ….…………………
Tényleges tartózkodási helye: ……….………………………………………………………….Tel: ….…………………
Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselőjének neve:………………………………………….
A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe:……………………………………………………………………...

II. A kérelmezővel közös lakásban élő családtagok adatai
Név

Születési
hely,
idő

Anyja neve

A kérelmezővel való
rokoni kapcsolat

a)
b)
c)
d)
e)
f)
Figyelem! A III. táblázat kitöltésénél a hozzátartozókat a II. táblázat betűjelei /a)-f)/ szerint azonosítsa!

TAJ száma

III. A kérelmező és a vele együtt élő családtagok jövedelme
Jövedelem típusa

Kérelmező
jövedelme

Hozzátartozók jövedelme

a)

b)

c)

d)

e)

f)

összesen

Munkaviszonyból vagy
más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más
önálló tevékenységből
származó
Alkalmi munkavégzésből
származó
Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
(GYED, GYES, GYET,
családi pótlék,
gyermektartásdíj, stb.)
Nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat, járási
hivatal és az állami
foglalkoztatási szerv által
folyósított ellátások
Egyéb
(ösztöndíj, értékpapírból,
ingatlan bérbeadásából
származó jövedelem,stb.)

Összes jövedelem

IV. A kérelem indokolása
Kérjük, az alábbiakban írja le kérelmének indoklását! Mivel a települési támogatás elsősorban a rendkívüli
élethelyzetbe került, vagy időszakosan, illetve tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére
nyújtható támogatás, kérjük térjen ki a rendkívüli élethelyzet, és/vagy a létfenntartási gond okának rövid
bemutatására is.

V. A kérelmező és családtagja vagyonára vonatkozó adatok
(A vagyoni helyzetről szóló adatokat a II. rovatban feltüntetett személyek vonatkozásában kell közölni!)

INGATLANOK

1. Lakástulajdon és lakótelek tulajdon (vagy állandó illetve tartós használat):
tulajdonosa: ……………………..……..………. címe:…………………………………………………………….
alapterülete:…………. nm;
tulajdoni hányad:………….;
szerzés ideje:…………………………….
becsült forgalmi érték:……………………..
egy főre jutó forgalmi érték:…………………………………….
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhet, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű
jogok vagy feljegyzett tények: …………………………………………………………………………………………….
(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek tulajdon (vagy állandó illetve tartós használat):
tulajdonosa: …………………….…………. .. címe:…………………………………………………………………
alapterülete:………. nm;
tulajdoni hányad:………….;
szerzés ideje:…………………………….
becsült forgalmi érték:………………………
egy főre jutó forgalmi érték:……………………………………
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhet, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű
jogok vagy feljegyzett tények: …………………………………………………………………………………………….
(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész) tulajdon (vagy tartós használat) megnevezése
(zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): …………………………………………..
tulajdonosa: …………………….………………. címe:………………………….…………………………………
alapterülete:………. nm;
tulajdoni hányad:…………….; szerzés ideje:…..………………………….
becsült forgalmi érték:………………………. egy főre jutó forgalmi érték:…………..…………………..……...
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhet, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű
jogok vagy feljegyzett tények: …………………………………………………………………………………………….
(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

4.Termőföld tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése:…………………………………………………………
tulajdonosa:………………………………………… címe:…………………………………………………………..…
alapterülete:………. nm;
tulajdoni hányad:………….; szerzés ideje:……………………………
becsült forgalmi érték:…………………….. egy főre jutó forgalmi érték:……………………………………..
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhet, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű
jogok vagy feljegyzett tények: …………………………………………………………………………………………..….
(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

EGYÉB VAGYONTÁRGYAK
5. Gépjármű : tulajdonosa: ……………………………………………………………………………………………….…
- személygépkocsi típus:…………………… rendszám:…………………... a szerzés ideje:………….……
gyártási éve:………..... becsült forgalmi érték:……………………………….
egy főre jutó forgalmi érték:…………………………………………
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: ………………………………….…
(pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog).

A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn:

igen - nem

- tehergépjármű,autóbusz,motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: tulajdonosa: …………………………………
típus:…………………….rendszám:…………………… a szerzés ideje:…………………
gyártási éve:….…….……... becsült forgalmi érték:…………………………….
egy főre jutó forgalmi érték:……………………….…………………
(Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni.)

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: ……………………………………
(pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog).

NYILATKOZATOK
1. Felelősségem tudatában kijelentem ( a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő), hogy
a) pénzforgalmi számlával nem rendelkezem, vagy
b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ……………………………………………………………………………………..….
pénzforgalmi számla száma: …………………………………………………………………………………………...
pénzforgalmi számlán kezelt összeg: ………………………………………………………………………………….
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ………………………………………………………………………………………….
pénzforgalmi számla száma: ………………………………………………………………………………………….
pénzforgalmi számlán kezelt összeg: ………………………………………………………………………………..
2. Felelősségem tudatában kijelentem ( a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő), hogy
családtagom
a) pénzforgalmi számlával nem rendelkezik, vagy
b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ……………………………………………………………………………………………
pénzforgalmi számla száma: ..…………………………………………………………………………………………….
pénzforgalmi számlán kezelt összeg: ..…………………………………………………………………………………..
- Pénzforgalmi szolgáltató neve:…………………………………………………………………………………………….
pénzforgalmi számla száma: ..…………………………………………………………………………………………….
pénzforgalmi számlán kezelt összeg: ……………………………………………………………………………………..
3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a hatóság a
fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a pénzforgalmi számlán kezelt összeg
tekintetében.
4.Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a
szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Budapest, 20…………………..
………………………………………………………………………………
A kérelmező vagy törvényes képviselőjének aláírása
FIGYELEM! Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a
vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni! Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi
értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
Fogalmak:
1.
Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni (erről tájékoztatást kapható az
ingatlan fekvése szerinti önkormányzattól).
2.
Gépjármű, termelő- és munkaeszköz becsült forgalmi értékként gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.
család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;
d) közeli hozzátartozó:
da) a házastárs, az élettárs,
db) 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
nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
dc) 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),
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint
a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;

VI. Nyilatkozat

Kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok és nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek,
egyben hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során
történő felhasználásához.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális
hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján – ellenőrizheti.
Hozzájárulok, hogy a megadott személyes adataimat a Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal a GDPR és az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény(Info tv) rendelkezései szerint kezelje és a
támogatás megállapítása esetén azokat támogatás, adományozás, illetve adományközvetítés
céljából az önkormányzat intézményei és a tulajdonában álló gazdálkodó szervezete, valamint
a támogatás folyósításában érintett szolgáltató felé továbbítsa.
Budapest, 20…………………………
………………………………………………………………
A kérelmező, vagy törvényes képviselőjének aláírása

Személyes adatainak kezeléséről részletesebb tájékoztatást a honlapunkon olvashat, vagy
ügyintézőnktől kérhet.

Tájékoztató
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. év III. tv. 45. §-ának figyelembevételével a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére az önkormányzat
képviselő-testülete a szociális rendeletében meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt eseti jelleggel.
Az önkormányzat egyszeri, rendkívüli települési támogatást nyújt annak a kérelmezőnek, akinek
a) munkaviszonya a COVID-19 humánjárvány okán kihirdetett veszélyhelyzet idején (továbbiakban: veszélyhelyzet)
szűnt meg, vagy
b) a veszélyhelyzet ideje alatt legalább 30 nap időtartamban fizetés nélküli szabadságon volt (kivéve, ha a fizetés
nélküli szabadság idejére csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás,
gyermekgondozási segély vagy gyermeknevelési támogatás kerül folyósításra, vagy a fizetés nélküli
szabadságot tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszik igénybe), vagy
c) a veszélyhelyzet ideje alatt munkáltatója 30 nap időtartamban mentesítette a munkavégzési kötelezettség alól és
ez időre díjazás nem illeti meg, és
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át (85.500.-Ft) és a család egyik
tagjának sincs vagyona, továbbá egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonnyal nem rendelkezik.

Tisztelt Ügyfelünk!
E kérelemhez csatolni kell a jogosultsági feltételeket igazoló azon dokumentumokat, amelyeket jogszabállyal
rendszeresített közhiteles nyilvántartás nem tartalmaz.

A kérelemhez csatolandó:
-

-

-

munkaviszony megszűnés esetén csatolni szükséges a munkaviszony megszűnéséről szóló igazolást,
a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy a kérelmező a munkaviszony megszűnését követő 30 napon belül
kezdeményezte a Munkaügyi Központnál való nyilvántartásba vételét.
fizetés nélküli szabadság, illetve a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés esetén csatolni kell az erről
szóló munkáltatói igazolást
nyugdíjszerű ellátások esetében csatolható az éves nyugdíjösszesítő, amennyiben az adott évben már benyújtotta
a továbbiakban elegendő a havi nyugdíjszelvény (vagy másolata)
egyéb pénzellátások igazolása (pl. családi pótlék, árvaellátás stb.)
vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt
szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló adóhatóság által kiadott igazolás
bármely egyéb rendszeres jövedelemforrásból származó jövedelmeknél (pl. munkabér) a kérelem benyújtását
megelőző hónap jövedelméről
a nem havi rendszerességgel szerzett, (pl. alkalmi munka stb.), vagy vállalkozásból származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló
nyilatkozatot, igazolást,
gyermekét egyedül nevelő szülő esetében igazolás a tartásdíjról (pl. bírósági végzés; egyezség bíróság általi
jóváhagyása; átutalás postai szelvénye; átutalási értesítő; a szülők hiteles nyilatkozata a gyermektartás mértékéről;
amennyiben a tartásra kötelezett nem fizet, az erről szóló nyilatkozat)
16. év feletti személy esetében amennyiben rendelkezésre áll, a nevelési, oktatási intézmény által kiállított tanulói
jogviszony igazolását, nappali tagozatos felsőfokú képzésben résztvevő személy esetén hallgatói jogviszony
igazolást, melynek tartalmaznia kell a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban folyósított ösztöndíjakat, valamint
a diákmunkáról szóló jövedelemigazolást vagy nyilatkozatot. Amennyiben az igazolás nem szerezhető be, úgy
csatolandó az erről szóló nyilatkozat.

Nyomtatvány – Egyszeri, rendkívüli települési támogatáshoz

