RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
IRÁNTI KÉRELEM
1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.2. Neve: ___________________________________________________________________________
1.3. Születési neve: _____________________________________________________________________
1.4. Anyja neve: _______________________________________________________________________
1.5. Születés helye, ideje (év, hó, nap): _____________________________________________________
1.6. Lakóhelye:

irányítószám_____________________________________település

______________________________utca/út/tér ______házszám ____
1.7. Tartózkodási helye:

irányítószám_____________________________________település

______________________________utca/út/tér ______házszám ____
1.8. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): _________________________________________________
2 . Támogatás elbírálására vonatkozó adatok:
2.1. 2015. évben részesült-e már rendkívüli települési támogatásban: (megfelelő
aláhúzandó)
IGEN, összege: _________________Ft.
NEM
2.2. A rendkívüli települési támogatást az alábbi okok alapján kérem megállapítani:
(Kérem, aláhúzással jelölje!)
• létfenntartást veszélyeztető, egyedi élethelyzet,
• tartós táppénzes állomány, betegség
• gyógyászati segédeszközök beszerzése, ha a kérelmező nem rendelkezik közgyógyellátási
igazolvánnyal
• kórházi kezelés
• elemi kár elhárítása
• haláleset
• egyéb
Indokaim : ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Az ellátás kifizetésének módja (megfelelő rész aláhúzandó):
• folyószámlára történő utalással kérem, számlaszámom: ( ha a kifizetést bankszámlára kéri)





Pénzintézet neve: _____________________________________________________
• készpénzben kérem kifizetni az Önkormányzat házipénztárából
4. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Kelt: Boconád, _________ év ____________ hó ___ nap
____________________________________
Kérelmező vagy törv. képviselője aláírása

NYILATKOZAT
Alulírott ___________________________________________ (név) nyilatkozom, hogy a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 99. §. (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel KEDVEZŐ DÖNTÉS ESETÉN
fellebbezési jogomról lemondok.
Kelt: Boconád, ______ év _______________hó ___ nap
____________________________
kérelmező
TÁJÉKOZTATÓ
A 2004. évi CXL. törvény 29. § (9) bekezdés d) pontja értelmében kérelme a szükséges adatainak kezeléséhez és belföldi
jogsegély, valamint szakhatósági eljárás lefolytatása céljából történő továbbításához való hozzájárulásnak minősül.
A Képviselő - testület rendkívüli települési támogatásban részesíti azt a személyt, aki önmaga, illetve családja
létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni és rendkívüli élethelyzetbe került.
Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni különösen: tartós táppénzes állomány, gyógyászati segédeszközök beszerzése,
ha a kérelmező nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, kórházi kezelés, elemi kár bekövetkezése.
A rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege maximum 100.000 Ft., egy naptári évben egy személy részére
maximum két alkalommal lehet megállapítani.
A kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor igazolnia kell a rendkívüli élethelyzet fennállását, így különösen csatolni kell a
táppénzes állomány esetén a folyósító szerv igazolását, vagy a háziorvos igazolását a gyógyászati segédeszköz
szükségességéről,vagy a kórházi zárójelentést, elemi kár esetén a kárszakértői iratot, vagy más hitelt érdemlő
dokumentumot. Ezek hiányában az önkormányzati hivatal ügyintézője helyszíni szemlét tart.
Az igénylő adatlap benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa,
lakcímnyilvántartó- kártya és TAJ-kártya bemutatása szükséges.

