Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal
Levélcím: 3910 Tokaj, Rákóczi út 54.
 : (47) 352-752; (47) 352-511 Fax: (47) 352-006
_____________________________________________________________________________________

KÉRELEM
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
-

eseti támogatást
téli tüzelőanyag biztosítását
temetési támogatást
beiskolázási támogatás

A megfelelő aláhúzandó!

Kérelmező személyére vonatkozó adatok:
Neve: ___________________________________________________________________
Születési neve:____________________________________________________________
Anyja neve:______________________________________________________________
Születési helye, ideje: ______________________________________________________
Állampolgársága:_________________________________________________________
Családi állapota: _________________________________________________________
Társadalombiztosítási Azonosító Jel:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
(postai cím)

Szükség esetén elérhetősége, telefonszáma :_______________________________________
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.
A KÉRELEM RÖVID INDOKOLÁSA:
....................................................…………………………………………………………………..
......................................................…………………………………………………………………
..........................................…………………………………………………………………………
...............................................………………………………………………………………….….
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KÉRELMEZŐVEL EGY LAKÁSBAN EGYÜTT LAKÓ, OTT BEJELENTETT
LAKÓHELLYEL, VAGY TARTÓZKODÁSI HELLYEL RENDELKEZŐ
SZEMÉLYEK ADATAI
(A megfelelő választ kérjük aláhúzni!)
1.

Név:

Születési neve:

2.

Rokoni kapcsolat:

Születési hely:

hajadon, nőtlen
házas
elvált
különélő
özvegy

háztartásfő
házastárs
élettárs
gyermek
gyermek házastársa
unoka
szülő
nagyszülő
egyéb rokon
nem rokon

TAJ száma:

Név:

Születési idő:

Családi állapot:

Rokoni kapcsolat:

Születési hely:

hajadon, nőtlen
házas
elvált
különélő
özvegy

háztartásfő
házastárs
élettárs
gyermek
gyermek házastársa
unoka
szülő
nagyszülő
egyéb rokon
nem rokon

Anyja neve:

TAJ száma:

Név:

Születési idő:

Családi állapot:

Rokoni kapcsolat:

Születési hely:

Hajadon, nőtlen
házas
elvált
különélő
özvegy

háztartásfő
házastárs
élettárs
gyermek
gyermek házastársa
unoka
szülő
nagyszülő
egyéb rokon
nem rokon

Születési neve:

4.

Családi állapot:

Anyja neve:

Születési neve:

3.

Születési idő:

Anyja neve:

TAJ száma:

Név:

Születési idő:

Családi állapot:

Rokoni kapcsolat:

Születési hely:

Hajadon, nőtlen
házas
elvált
különélő
özvegy

háztartásfő
házastárs
élettárs
gyermek
gyermek házastársa
unoka
szülő
nagyszülő
egyéb rokon
nem rokon

Születési neve:

Anyja neve:

TAJ száma:
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Vagyonnal
rendelkezik
O

igen

O

nem

(igen válasz esetén
vagyon-nyilatkozat
kitöltése kötelező)

Vagyonnal
rendelkezik
O

igen

O

nem

(igen válasz esetén
vagyon-nyilatkozat
kitöltése kötelező)

Vagyonnal
rendelkezik
O

igen

O

nem

(igen válasz esetén
vagyon-nyilatkozat
kitöltése kötelező)

Vagyonnal
rendelkezik
O

igen

O

nem

(igen válasz esetén
vagyon-nyilatkozat
kitöltése kötelező)

Név:

5.

Születési neve:

Születési idő:

Családi állapot:

Rokoni kapcsolat:

Születési hely:

Hajadon, nőtlen
házas
elvált
különélő
özvegy

háztartásfő
házastárs
élettárs
gyermek
gyermek házastársa
unoka
szülő
nagyszülő
egyéb rokon
nem rokon

Anyja neve:

TAJ száma:

Név:

Születési idő:

Családi állapot:

Rokoni kapcsolat:

Születési hely:

Hajadon, nőtlen
házas
elvált
különélő
özvegy

háztartásfő
házastárs
élettárs
gyermek
gyermek házastársa
unoka
szülő
nagyszülő
egyéb rokon
nem rokon

6.

Születési neve:

Anyja neve:

TAJ száma:

Vagyonnal
rendelkezik
O

igen

O

nem

(igen válasz esetén
vagyon-nyilatkozat
kitöltése kötelező)

Vagyonnal
rendelkezik
O

igen

O

nem

(igen válasz esetén
vagyon-nyilatkozat
kitöltése kötelező)

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A

B

C

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

1

Munkaviszonyból és már foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből származó

3

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások

5

Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított
ellátások

6

Egyéb jövedelem

7

Összes jövedelem

A család egy főre jutó havi nettó jövedelme:………………………..Ft/hó
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy



életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),
a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tövény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Dátum: __________________________
______________________________
kérelmező aláírása

_________________________________
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása
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Tájékoztató
Rendkívüli települési támogatás nyújtható a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok részére, elsősorban a Sztv. 45.§
(4) bekezdésében meghatározott esetekben rendkívüli támogatást nyújt.
Létfenntartási gond, illetve rendkívüli élethelyzet:
a) az egészségmegőrzés érdekében az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott
egészségügyi szolgáltatás igénybevétele, ha a szolgáltatás díja a nyugdíjminimum 30 %-át
meghaladja;
b) ha a kérelmező önmaga és családja fenntartásáról más módon nem tud gondoskodni és a kialakult
helyzet életüket, testi épségüket veszélyezteti;
c) ha a kérelmező alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség vagy egyéb, előre
nem látható esemény miatt saját és családjában élők létfenntartása veszélyeztetett;
d.)
elemi kár (tűz, robbanás, nagy sebességű szélvihar, földrengés, földcsuszamlás, felhőszakadás,
árvíz, belvíz, jégverés) rablás, lakásban, családi házban történő váratlan meghibásodás, különösen
csőtörés, tetőbeomlás- amennyiben a kárt a biztosító nem téríti meg.
A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell minden esetben:
a családban élő személyek jövedelemigazolását,
Eseti támogatás:
Az eseti támogatás megállapítására akkor kerülhet sor, ha a rászoruló családjában az egy főre számított
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (37.050 Ft), egyedül élő,
egyedülálló személy esetén annak 150%-át (42.750 Ft) nem haladja meg.
-

-

-

-

Az eseti támogatás mértéke alkalmanként maximum 10.000 Ft lehet.
Elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, 30 napon túli tartós táppénzes állomány, betegség,
baleset, esetében kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal is megállapítható az eseti
támogatás. Ebben az esetben a támogatás összege maximum 100.000 Ft-ig terjedhet.
Az eseti támogatás természetbeni szociális ellátásként is nyújtható, elsősorban élelmiszersegély,
tüzelősegély, ruhavásárlás, közüzemi szolgáltatási díj hátralék kiegyenlítésére, valamint
gyógyszertámogatás céljából.
A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra igényelt
rendkívüli települési támogatás megállapításához csatolni kell a jövedelemigazolásokat és a
támogatásra okot adó körülmények igazolására szolgáló iratokat.
A támogatást a gyermekre, illetve a fiatal felnőttre kell megállapítani és a törvényes
képviselőjének, illetve a fiatal felnőttnek kell folyósítani.

Téli tüzelőanyag biztosítása:
(1) A téli fűtésproblémák enyhítését célzó tüzelőanyag támogatásra jogosult az a vagyonnal nem
rendelkező család, amelyben az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 200%át (57.000 Ft) nem haladja meg, és az alábbiak közül legalább két feltétel egyidejűleg fennáll:
a) három vagy többgyermekes család,
b) gyermekét egyedül nevelő,
c) hetven éven felüli házaspár, élettárs,
d) aktív korú munkanélküli,
e) egyedülálló,
f) jövedelemmel nem rendelkezik,
g) aki a tárgyévben közfoglalkoztatásban vett, vagy vesz részt.
- Támogatásra a hagyományos – vegyes – fűtési lehetőséggel rendelkező család jogosult.
- A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő
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személyek és háztartások számától.
- A támogatás mértéke családonként 5 q tüzelőanyag.
- A Humánpolitikai és Idegenforgalmi Bizottság rendkívül indokolt esetben, méltányossági jogkört
gyakorolva eltérhet az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra való jogosultság feltételei, valamint
a támogatás mértéke tekintetében.
- A bizottság döntése a támogatási keret mértékéig terjedhet.
- A támogatás iránti igény a pénzügyi fedezet erejéig nyújtható be.
Temetési támogatás:
Temetés költségeihez való hozzájárulás céljából igényelt települési támogatásra jogosult az eltemettető,
ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
a) családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750 Ft),
b) egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200 %-át (57.000).
- A temetési támogatás összege 40.000.- Ft.
- A temetési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül kell
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell a temetés költségeit igazoló számlát és a halotti
anyakönyvi kivonat másolatát, valamint a jövedelemigazolást.
Beiskolázási támogatás:
(1) Beiskolázási támogatásban részesülhet
a) az a nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú, vagy
b) az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23. életévének
betöltéséig vagy
c) az a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 25. életévének
betöltéséig
aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, és akinek a családjában az egy főre jutó
havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft), gyermekét
egyedül nevelő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250 Ft) nem
haladja meg.
- A beiskolázási támogatás évente egy alkalommal adható, melynek összege 5.000,- Ft / tanuló.
- A támogatás iránti kérelem benyújtási határideje minden év augusztus 15. napjától szeptember 15-ig
terjedő időszak. Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott tanulók esetében a beiskolázási
segély iránti kérelem mellé csatolni kell az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás
munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról.
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VAGYONNYILATKOZAT
A) Személyi adatok
1. Az ellátást igénylő neve: ..........................................................................................................
(Leánykori név is) ........................................................................................................................
2. Anyja neve: ..............................................................................................................................
3. Születési helye, ideje: ...............................................................................................................
4. Az ellátást igénylő azon lakóhelyének címe, ahol szokásosan él:
.......................................................................................................................................................
5. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:
.......................................................................................................................................................
B) Vagyoni adatok
I. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
címe: ................................. város/község
.......................... út/utca ......... hsz.
alapterülete: ........ m 2 , tulajdoni hányad: ...........,
a szerzés ideje: ................... év
Becsült forgalmi érték:* ........... Ft
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell
figyelembe venni.
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
címe: ........................ város/község
.......................... út/utca ......... hsz.
alapterülete: ........ m 2 , tulajdoni hányad: ...........,
a szerzés ideje: .................... év
Becsült forgalmi érték:* ............ Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): 1
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ........................
címe: ......................... város/község
........................... út/utca ........ hsz.
alapterülete: ........ m 2 , tulajdoni hányad: ..........,
a szerzés ideje: ..................... év
Becsült forgalmi érték:* ............. Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése: ......................................
címe: ........................ város/község
........................... út/utca ........ hsz.
alapterülete: ........ m 2 , tulajdoni hányad: ..........,
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a szerzés ideje: ...................... év
Becsült forgalmi érték:* .............. Ft
II. Egyéb vagyontárgyak
1. Gépjármű:
a) személygépkocsi:
................ típus ......... rendszám
a szerzés ideje: ........................
Becsült forgalmi érték:** ............ Ft
b) [2]tehergépjármű, autóbusz: .............. típus ............. rendszám
a szerzés ideje: ..........................
Becsült forgalmi érték:** .................. Ft
** Becsült forgalmi értékként a jármű, illetve termelő és munkaeszköz kora és állapota szerinti
értéket kell feltüntetni.
2. Takarékbetétben elhelyezett pénzösszeg:
................................... pénzintézet
.............. betétkönyv száma ........ összeg
................................... pénzintézet
.............. betétkönyv száma ........ összeg
3. Készpénz összege:
............................................ Ft
4. Pénzintézeti számlakövetelés vagy más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés:
................................... pénzintézet
.............. betétkönyv száma ........ összeg
................................... pénzintézet
.............. betétkönyv száma ........ összeg
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .... év ........... hó .... nap
...................................................................
aláírás
Megjegyzés: [3]
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén
van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
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