DUNAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Tel.: 06 27 542 800
E-Mail: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

KÉRELEM NYOMTATVÁNY
települési támogatás megállapításához

A települési támogatást az alábbi formában kérem folyósítani (egy kérelemben csak egy jelölhető meg):
•
•
•
•
•
•

lakhatási támogatás
gyógyszertámogatás
gyermekintézmények étkezési térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás (továbbiakban: étkezési
támogatás)
gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás (továbbiakban: térítési díj támogatás)
tűzifa támogatás
temetési támogatás

Személyi adatok
A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: .............................................................................................................................................
Születési neve: ................................................................................................................................
Anyja neve: .....................................................................................................................................
Születés helye, ideje (év, hó, nap): ...................................................................................................
Lakóhely:
irányítószám
....................................................................
....................................................................................... utca/út/tér .............. házszám ............
............... emelet, ajtó
Tartózkodási
hely:
irányítószám
........................................................................................
.............. emelet, ajtó

település
épület/lépcsőház

..............................................................
település
utca/út/tér .............. házszám ........... épület/lépcsőház

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):
Állampolgársága: .........................................................................................................................
Telefonszám1 (nem kötelező megadni): ...........................................................................................
E-mail cím1 (nem kötelező megadni): ..............................................................................................
A támogatást (a megfelelőt húzza alá):
a) postai úton kérem,
b) folyószámlára utalással kérem a ……………………………………..…………..………. számú számlára
c) szolgáltatóhoz történő utalással kérem. (lakhatási támogatás esetén).
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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 lakásban tartózkodás jogcíme: (a megfelelő válasz aláhúzandó)
Tulajdonos – haszonélvező - bérlő - szívességi lakáshasználó - jogcím nélkül - egyéb
Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ………… fő.
Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
A

B

C

D

E

Név
(születési név)

Születési helye,
ideje (év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele

Rokonsági fok

1.

        

2.

        

3.

        

4.

        

5.

        

6.

        

7.

        

8.

        

A települési támogatás iránti kérelem indokolása:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Gyermekintézmények étkezési térítési díjának kifizetéséhez nyújtott települési támogatási kérelem esetén
az intézményi étkezést igénybe vevő gyermek(ek) nevei:
__________________________________________________________________________________________
Jövedelmi adatok
A
kérelmezővel
közös
A
háztartásban
kérelmező
élő
jövedelme
házastárs
(élettárs)
jövedelme

A jövedelmek típusai

1.
2.
3.

Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló
egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből származó jövedelem
Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek
ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás),
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A kérelmezővel
közös
háztartásban élő Összesen
egyéb
rokon
jövedelme

4.

5.
6.

7.
8.

korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti
életjáradék, átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a
nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló
jogszabály hatálya alá tartozó ellátás
A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó
támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)
Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbeli ellátások
Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj,
értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések
stb.)
A család összes nettó jövedelme
A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett
tartásdíj összege)

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

Havi lakásfenntartással kapcsolatos kiadások
Villany:
Víz:
Gáz:
Távhő:
Fűtés (fa, szén)
Lakbér, (albérlet)
Közös költség:
Telefon
Biztosítási díj:
Adó (gépjármű, ingatlan):
Hitel törlesztés
Lízing
Egyéb:
Egyéb rendszeres havi többletkiadás:
Útiköltség (benzin, bérlet)
Gyógyszerköltség:
Egyéb:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vagyonnyilatkozat

A. 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
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
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2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község
.................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés
ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): 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: ....................,
a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft

B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus .....................
rendszám
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .................................................................
Becsült forgalmi érték:** ............................................ Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a
szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Megjegyzés:
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 Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos
pénznemében is fel kell tüntetni.
__________
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
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.
•

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 hatáskört gyakorló szerv – a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához, a
megadott elérhetőségeimen az Önkormányzat tájékoztatót küldhet.
•
•

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

Kelt: Dunakeszi, ……………………………………..
…..…………………………………
Kérelmező aláírása
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.
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Adatvédelmi nyilatkozat
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmen közölt adatok valósak.
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy e kérelemben megadott telefonszámom és email címem Dunakeszi
Város Önkormányzata és a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak
szerint kezelje, feldolgozza (részemre telefonon, email-en és/vagy postai úton közvetlenül a város sport,
társadalmi, közéleti eseményeiről, rendkívüli eseményekről, rendezvényekről, városi hírekről információt
juttasson el). Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást megismertem, az adatvédelmi tájékoztató
rendelkezéseit elfogadom.1
igen

Dunakeszi, 20

év

nem

hónap

nap

...................................................................

..................................................................

kérelmező aláírása

ügyintéző aláírása

1Az

adatkezelés határozatlan ideig terjed. A megadott személyes adatok nem kerülnek nyilvánosságra
hozatalra. A fenti hozzájárulásom bármikor visszavonható, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info. tv.) 14.§ c) pontja alapján, az
adatkezelőtől az ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu e-mail címre elküldött levélben lehet kérni a személyes
adatok - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Kötelező adatkezelésnek minősül
amennyiben az adatok további kezelését vagy megőrzését jogszabály írja elő. Az adatkezelő ennek a
kérésnek a törvényi kivételektől eltekintve (Info. tv.16.§) köteles eleget tenni.

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
A települési önkormányzat képviselő-testülete szociális rászorultságtól függően pénzbeli és természetbeni
települési támogatást nyújt az arra rászoruló személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint.
A kérelemhez az alábbi mellékleteket kell csatolni:
1.) A kérelmező nyilatkozata:
a) lakhatási támogatás és tűzifa támogatás esetén az egy lakásban együtt lakó – oda bejelentett – személyekről,
b) egyéb pénzbeli és természetbeni szociális ellátás esetén az egy lakásban együtt lakó – oda bejelentett –, az Szt.
4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személyekről.
2.) Az egy háztartásban élők jövedeleméről szóló igazolást:
a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás,
b) munkanélküli ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén az illetékes munkaügyi kirendeltség által kiállított
igazolás,
c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap és a
nyugdíjszelvény,
d) egyéb rendszeres (pl. járási hivatal által folyósított) pénzellátásra vonatkozó igazolás,
e) őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által a lezárt adóévről kiállított
igazolás,
f) vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem
zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás,
g) tartásdíj esetén a felvett vagy a megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy
átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának nyilatkozata,
h) ösztöndíjról a közép-, vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat vagy az utalást
igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom,
i) az a)-h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.
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3.) Az egy háztartásban élők vagyonáról szóló nyilatkozatot.
4.) A gyermek elhelyezése vagy a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági határozatot, ezek hiányában a különélő
szülőknek a gyámhivatal által jegyzőkönyvben rögzített megállapodása a gyermek elhelyezéséről és a szülői
felügyelet gyakorlásáról.
5.) 30 napnál nem régebbi igazolást (egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszony igazolás) a 16. életévét betöltött,
önálló jövedelemmel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal tanulói
vagy hallgatói jogviszonyáról.
6.) 30 napnál nem régebbi a 16. életévét be nem töltött gyermek gyermekintézményi (bölcsőde, óvoda,
iskolalátogatási igazolás) jogviszonyáról szóló igazolást.
7.) Kérelmező társadalombiztosítási azonosító jeléről szóló igazolás (TAJ számot tartalmazó kártya).
8.) Az ingatlanban tartózkodás jogcímének igazolása (abban az esetben, ha a kérelmező nem a tulajdonos vagy
haszonélvező). Pl: bérleti szerződés, megállapodás szívességi lakáshasználatról, stb.
9.) Gyógyszertámogatásra vonatkozó kérelem esetén háziorvosi igazolása a társadalombiztosítás által támogatott,
rendszeresen szedett gyógyszerekről.
10.) Lakhatási támogatásra vonatkozó kérelem estén a lakással (társbérletre, albérletre, megosztott lakásra
vonatkozó igazolás) lakhatással kapcsolatos adatokra, közüzemi kiadásokra vonatkozó igazolások, nyilatkozatok.
11.) Temetési támogatás esetén a temetés költségeiről kiállított számlák eredeti példányát, illetve a halotti
anyakönyvi kivonat másolatát.
Értelmező rendelkezések:
1 család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben
együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
2 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 e jogviszonya
keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, 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.
3 egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
4 háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek
közössége.
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