1. melléklet a 24/2020. (V. 5.) önkormónyzati rendelethez
KÉRELEM
pandémia következtében rendkívüli krízishelyzetre tekintetteL nyújtott egyszeri
települési támogatás megállapításához
A kérelem indoklása:

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Nevej

Születési neve
Szü[etési he[ye, ideje (év, hó, nap)

Anyja neve
Bejelentett [akóhely
Beje[entett tartózkodási he[ye
Étetvitelszerűen a lakóhe[yernen/tartózkodási helyemen/a következő címen* élek:

Társadalombiztosítási azonosító Jele
Ál[ampo[gársága
Fo[yószámlát vezető pénzintézet neve, bankszámlaszám (amennyiben azellótós utalósót
idekéri)

Telefonszám
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2. A kérelmező háztart~s~ban ‚16 személyek adatai:

Név (születési név is)

Születés! helye, Ideje

Anyja neve

TAJ száma

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

A Lakásban mi[yen minőségben [akik~

3. Kérelmező nyilatkozatai:
a) Munkaviszonyom megszűnésének dátumw

b) Átláskeresési járadékra: nem vagyok jogosu[t /jogosult vagyok* az alábbi összegben:

c) Foglalkoztatás helyettesítő támogatásra nem vagyok jogosult /jogosu[t* vagyok az
alábbi összegberr

tA megfeLelő rész aláhúzandó
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Felelősségem tudatában kijetentem, hogy a kére[emben közölt adatok a valóságnak
megfeLelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociá[is ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény felhatalmazása alapján a
szociá[is hatáskört gyakorló szerv
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján, valamint a Magyar Á[lamkincstár által
vezetett egységes szociális nyi[vántartásban szereplő adatok alapján ellenőrizheti.
-

-

Hozzájárulok a kére[emben szereplő adatoknak a szociá[is igazgatási eljárás során történő
felhasználásához és ellenőrzéséhez.
Paks

kérelmező aláírása

kérelmező házastársának/élettársának aláírása

a háztartásban é[ő (törvényes képviselője)
aláírása

a háztartásban élő (törvényes képviselője)
aláírása

a háztartásban élő (törvényes képviselője)
aláírása

a háztartásban élő (törvényes képviselője)
atáírása

a háztartásban élő (törvényes képviselője)
aláírása

a háztartásban é[ő (törvényes képviselője)
aláírása
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KitöLtési útmutató
Bejelentett lakóhely. tartózkodási hely: a lakcímkártyán szerep[ő címadat.
Háztartás: az egy lakásban együtt [akó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek közössége
Család: egy lakásban, vagyszemélyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt [akó, ott bejelentett lakóhel[yel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli
hozzátartozók közössége.
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 nevelőszülő által ejogviszonya keretében nevelt
gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, azautista, 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) vagy c) alpontban meghatározott feltételeknek
megfelelő testvér.
A k&elemhez csatolni kell:
• a munkaviszony megszűnéséről vagy a munkabér folyósításának megszűnéséről,
csökkenéséről szóló munkáltatói igazolás
.
nyilatkozat alkalmi munkáról vagy annak megszűnéséről
• a háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett jövedelmére
vonatkozó igazolás
.
álláskeresők nyilvántartásba vételéről szóló igazolás
.
az álláskeresési járadék összegére vonatkozó igazolás
.
amennyiben kérelmező álláskeresési járadékban nem részesül, ennek igazolása
• a foglalkoztatást helyettesítő támogatásról szóló határozat
• a bérleti díj-hátralék összegét, valamint a keletkezés hónapját igazoló bérbeadói
nyilatkozat
.
érvényes bérleti szerződés másolata
.
a karantén miatti rendkívüli kiadások ás a rendkívüli egészségügyi kiadások igazolása
• a gyermekét egyedül nevelő szülő a háztartásában élő gyermekek vonatkozásában a
gyermektartásról szóló bírói ítéletet/végzés, egyezség, a gyermektartás állam általi
megelőlegezéséről szóló határozat, illetve az állam általi megelőlegezésről szóló eljárás
megindítását bizonyító dokumentum
• a családban élő nagykorú tanuló tanulói, illetve hallgatói jogviszony igazolása
.
a háztartás tagjainak lakcímkártyája
• a háztartás tagjainak betegbiztosítási kártyája
.
jövedelem-és vagyonnyilatkozat
-

-
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