
Ludányhalászi Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének

3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.

KÉRELEM
Rendkívüli települési támogatás megállapításához

I. Az igénylő adatai:

1./ Kérelmező neve/születési név is __________________________________________
(Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!)

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): _______________________

Születési helye: ________________________ Anyja neve: ___________________

Születési idő: 19____ év _________________ hónap _______ nap

2./ Állampolgársága : 

magyar 
bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező 
hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert 
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______ 
(a megfelelő rész aláhúzandó)

3./ Családi állapota: 

egyedülálló (hajadon, nőtlen) 
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt 
házastársától külön élő 
elvált 
özvegy 
(a megfelelő rész aláhúzandó)

4./ Lakóhely: __________________________________helység 
_________________________________utca________sz..________em.______ajtó 
Tartózkodási hely: ___________________________________helység 
_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó 

Kijelentem,  hogy  életvitelszerűen  lakóhelyemen  vagy  tartózkodási  helyemen  élek  (a
megfelelő rész aláhúzandó)



5./ A kérelem benyújtásának időpontjában a rendkívüli települési támogatást kérővel közös
háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:

Név
Születési

idő
Hozzátartozói

minősége
Foglalkozása Jövedelme TAJ szám

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki) …………………. Ft/hó

II. A  rendkívüli  települési  támogatás  megállapítását  (megfelelő  betűjel  bekarikázandó.
Egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg.) 
a) elemi kár
b) betegségből eredő többletköltségek enyhítésére
c) ellátatlan munkanélkülisége miatt bekövetkezett jövedelemcsökkenés, illetve
d) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve
e) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése
f) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra. kérem.  

A rendkívüli települési támogatás igénylésének indoka:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

A kérelemhez  mellékelni  kell:  család  jövedelmeiről  szóló  összes  igazolást,  minden  olyan
iratot, amely igazolja a létfenntartási gondot illetve a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetet.
Elhunyt  személy  eltemettetésének  költségeihez  való  hozzájárulás  igénylése  esetén  az
eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot.

III. Egyéb nyilatkozatok

1. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt  jövedelmi adatok valódiságát  a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
igazgatósága útján - ellenőrizheti.  Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális



igazgatási eljárás során történő felhasználásához.  Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában
kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a
jogosulatlanul  és  rosszhiszeműen  igénybevett  támogatást  a  folyósító  szerv  kamattal
megemelt összegben visszaköveteli.  

Ludányhalászi, 20___ év_________________hó _____nap   

  _____________________________   ______________________________ 
kérelmező házastársa/élettársa/     kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása   

2. Kijelentem, hogy a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes
egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. 
(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Ludányhalászi, 20___ év_________________hó _____nap
  

     _____________________________                 ______________________________ 
kérelmező házastársa/élettársa/                         kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása

3. Nyilatkozat
Különélésről és gyerektartásról

Alulírott  büntetőjogi  felelősségem tudatában  kijelentem,  hogy gyermekemet/gyermekeimet
egyedülállóként nevelem.

Házastársamtól/élettársamtól …………….. óta különélek

A különélő házastársam/élettársam lakcíme: …………………………………………………

Gyermekem/gyermekeim után havi …………………………. Ft gyerektartásdíjat kapok.

Ha a különélő szülő nem fizet tartásdíjat annak oka, mit tett, vagy mit szándékozik tenni
annak érdekében – határidő megjelölésével, amely határidő elmulasztása esetén kérelmét el
kell utasítani -, hogy a különélő szülő is hozzájáruljon a gyermek tartásához.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



Tudomásul veszem, hogy a 2004. évi CLX. Törvény 51. § (5) bekezdésében foglaltak szerint
az ügyfél, vagy képviselője, aki rosszhiszeműen az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt
állít, eljárási bírsággal sújtható. 

………………………………
Kérelmező/képviselő* aláírása

4. Nyilatkozat

Alulírott  hozzájárulok,  hogy  az  állami  adóhatóságtól  és  más  társhatóságoktól  kérelmem
elbírálása céljából szükség esetén igazolásokat beszerezzenek, valamint személyes adataimat
a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék, továbbítsák. Hozzájárulok személy
azonosító okmányaim fénymásolásához.

Ludányhalászi, …………………………………

………………………………
Kérelmező/képviselő* aláírása

*Képviselő (meghatalmazott személy, gondnok)

Képviseletre jogosult személy neve: ……………………………………………………………
Telefonszáma (megadása önkéntes): ……………………………………………………………
Gondnok  eljárása  esetén  a  kirendelő  szerv  neve  és  a  határozat  száma:
…………………………………………………………………………………………………...

5. Nyilatkozat1

Nyilatkozom, hogy a temetési  költségek finanszírozása érdekében a hadigondozásról szóló
törvény alapján temetési hozzájárulásban nem részesülök.

Ludányhalászi, 20………………………………..

……………………………….
      kérelmező

A kérelem személyesen történő benyújtása  esetén  az  ügyintézés  elősegítése  érdekében a
kérelmező  személyi  igazolványa  és  lakcímkártyája  és  a  vele  egy  háztartásban  lakó
személyek lakcímkártyája és TAJ kártyájának bemutatása szükséges.   

1 Kizárólag  abban az  esetben  töltendő,  ha a  rendkívüli  települési  támogatást  kérelmező az  elhunyt  személy
eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtja be.


