3. SZ. FÜGGELÉK

BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
4172 Biharnagybajom, Rákóczi u. 5. sz. Pf.: 10.  Tel.: 54/472002.
E-mail: pmhivatal@biharnagybajom.hu
KÉRELEM
Rendkívüli települési támogatás megállapításához
Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli települési támogatást megállapítani
szíveskedjenek.
I) Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: …………………………………………………………………………………………..
Születési neve: …………………………………………………………………………………
Anyja neve:…………………………………………………………………………………….
Születés helye, ideje:…………………………………………………………………….
Lakóhely:……………………………település…………………..utca…………házszám
Tartózkodási
hely:…………………………település………………….utca……….hsz.
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet,
tartózkodási helyet kell feltüntetni)
Családi állapota: hajadon/nőtlen;
házas; elvált;
özvegy; élettárssal él
Kérelmező családi körülményei:  egyedül élő,

 nem egyedül élő

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ………………………………………………….
Telefonszám (fontos az ügyfél érdekében) : ..............................................................................
2. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli
hozzátartozók száma: …………… fő
3. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő, az egy főre
jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai:
Név

Szül hely, idő

házastárs/élettárs
gyermekei

A rendkívüli települési támogatást:
 rendkívüli élethelyzet


betegség



halálesettel kapcsolatos kiadások miatt kérem megállapítani

(Kérjük a megfelelőt húzza alá)

Anyja neve

TAJ szám

A kérelem rövid indoklása (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gond, többletkiadás bemutatása):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Haláleset miatt benyújtott kérelem esetén kitöltendő:
Az elhunyt neve, születési helye: ………………………ideje: …………………………………

volt lakóhelye: 4172 Biharnagybajom, …………………………….……………………………
Haláleset helye: ………………ideje: …………….. hozzátartozói minőség: …………….........
Az eltemettetésre ellenszolgáltatás fejében vállaltam kötelezettséget

(pl: eltart.szerz.):

igen / nem

A hadigondozásról szóló törvény alapján temetési támogatásban részesülök: igen / nem

II) Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusai

A kérelmező jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő házastárs
(élettárs) jövedelme

A kérelmezővel
közös
háztartásban
élő egyéb rokon
jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló
egyéb jogviszonyból származó jövedelem
és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó jövedelem
3. Nyugellátás, megváltozott
munkaképességű személyek ellátásai
(például rokkantsági ellátás, rehabilitációs
ellátás), egyéb nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
4. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó támogatások
(különösen: GYED, GYES, GYET,
családi pótlék, gyermektartásdíj,
árvaellátás)
5. Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátások
6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott
tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó
jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)

7. A család összes nettó jövedelme

8. A család összes nettó jövedelmét
csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj
összege)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ............................Ft/hó.

Kérelmező milyen minőségben lakik a fenti címen:
Tulajdonos

bérlő

családtag

szívességi lakáshasználó

A bérleti díj havi összege: …………………………
A lakás nagysága:
Szobák száma:
A lakás havi rezsiköltsége
………………..m2
……………….
összesen: ……………….….Ft
A lakás komfortfokozata: (megfelelő aláhúzandó:
összkomfortos

komfortos

félkomfortos

komfort nélküli

Részesül-e az önkormányzattól közműdíj támogatásban / gyógyszertámogatásban: Igen – Nem

Ha igen, akkor milyenben, mióta és milyen összegben: ………..................................................
…………………………………………………………………………………………………...
Egyéb nyilatkozatok
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, ezt a
nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik),
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.
(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Biharnagybajom, ………………………………………….
……………………………….
aláírás
A KÉRELEMHEZ MINDEN ESETBEN MELLÉKELNI KELL:
1.

Kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelem igazolását (munkabér, nyugdíj, gyes, gyed, családi
pótlék, tartásdíj, árvajáradék, alkalmi munka, tankötelezett korhatárt már betöltött, de még tanulói,
hallgatói jogviszonyban álló személy esetén az ennek fennállásáról szóló igazolást, munkaügyi központ
igazolás, egyéb /pl.: bérleti díj/)

2.

A lakás fenntartásával kapcsolatos rezsiszámlákat (gáz, víz, csatorna, villany, szemét, telefondíj, lakbér, stb.,
valamint bérleti szerződés)

3.

Minden egyéb olyan igazolás fénymásolata, mely megalapozhatja az ellátásra jogosultságot (pl. orvosi
igazolás, 3 hónapnál nem régebbi kórházi zárójelentés, kifizetetlen közüzemi számla, vagy közüzemi
szolgáltató kikapcsolási értesítője, stb.)

4.

Amennyiben a segélyt elhunyt személy eltemettetésére kívánják felvenni, a kérelemhez csatolni kell a halotti
anyakönyvi kivonatot és a temetés költségeiről szóló, a segélyt kérő vagy egy háztartásban élő családtagja
nevére kiállított eredeti számlákat.

5.

A kérelmező személyi igazolványát és lakcímigazolványát be kell mutatni a kérelem benyújtásakor

