Nádudvar Város Önkormányzat
Polgármestere
 4181 Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/ 529-010
Fax: 54/ 480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP
AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS (A megfelelő rész aláhúzandó)
eseti támogatás alkalmanként jelentkező többletkiadásokhoz (betegség - baleset - haláleset - elemi
kár elhárítása - munkahely elvesztése - válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének
megtartásához - iskoláztatáshoz - gyermek fogadásának előkészítéséhez - nevelésbe vett gyermek
családjával való kapcsolattartáshoz - a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez egyéb)
1./ Kérelmező neve /születési név is/:

_________________________________
Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ:

szám/:l
Születési helye: ____________________________ Anyja neve:_____________________
Születési idő: 19 _____ év _________________ hónap ________ nap
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:
2. / Állampolgársága: magyar
bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező
hontalan, menekültként, oltalmazottként elismert
Státuszt elismerő határozat száma: _______________ /20 _______
3. / Családi állapota:
egyedülálló
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt
4./ Lakcímkártyán szereplő
Lakóhely:

□□□□

____________________________________ helység

___________________________________ utca________ sz.. ________ em. ______ ajtó
Tartózkodási hely:

□□□□

helység
utca_______sz. ____ em.______ajtó

Értesítést lakóhelyemre / tartózkodási helyemre kérem.
5./ A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos - haszonélvező - főbérlő - bérlő - családtag - szívességi
lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó
Telefonszám:____________________________________

KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADATAI
Név, születési név is

Családi állapota
Rokoni kapcsolat

Születési idő TAJ szám

Anyja neve

..........év .......... ……hó.……nap
..........év ......... ……hó……nap
..........év ......... ……hó……nap
..........év ......... ……hó……nap
..........év ......... ……hó……nap

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli
hozzátartozók közössége.
TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK OKA:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

A jövedelem típusai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5.

Kérelmező jövedelme

A háztartás tagjainak
jövedelme

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó jövedelem
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó jövedelem
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
Önkormányzat és állami foglalkoztatási
szervek által folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Összes j övedelem
Önkormányzat és állami foglalkoztatási
szervek által folyósított ellátások

Egy főre számított havi családi jövedelem:.................................................... Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló
szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
A kérelemhez csatolni kell minden olyan okirat másolatot (elemi kár esetén tűzoltóság vagy
katasztrófavédelem által kiadott jegyzőkönyv, kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat,
munkahely megszűnése esetén annak igazolása, nyugdíjazás iránt benyújtott kérelem igazolása, stb.), amely
igazolja a kérelem okaként megjelölt létfenntartási gondot, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetet.
A kérelemhez csatolni kell:
Rendszeres jövedelem esetén a kérelmező és vele közös háztartásban élő személy/ek munkáltatója által
kiállított nettó jövedelemről igazolás a kérelem benyújtását megelőző hónapról
Álláskereső személy esetén az állami foglalkoztatási szerv által kiállított dokumentum (hatósági
bizonyítvány, határozat, álláskeresési kiskönyv), amennyiben álláskeresési támogatásban részesül, úgy a
kérelem benyújtását megelőző havi álláskeresési járadék összegének igazolása
Nyugdíjas esetében a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől kapott éves összesítő/ vagy nyugdíjas
igazolvány és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény, folyószámla kivonat
Vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző év Nemzeti Adó
és Vámhivatal általi igazolása. A vállalkozás megszűnése esetén annak megszűnését igazoló dokumentum
-

Iskolalátogatási igazolás 16 éven felüli gyermek esetén

-

Hallgatói jogviszony és ösztöndíj összegéről szóló igazolás

Abban az esetben, ha képviselő útján nyújtja be kérelmét, szükséges csatolni a képviseletre való
jogosultságot igazoló dokumentumot
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés
esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a
folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6.
cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az érintett hozzájárulásán alapul.
Nádudvar, 20 ___ év __________________ hó _____ nap

______________________________________
kérelmező házastársa/élettársa/bejegyzett élettársa
aláírása

______________________________________
kérelmező aláírása

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

Kelt: ________________________________________
_______________________________________
kérelmező aláírása

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes
jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. A jövedelmi adatok alatt
havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési
kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel
40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adó évi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés
értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a
bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt
terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi
szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani az önkormányzati segélyt, a rendkívüli települési
támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
keretében nyújtott támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a családba fogadó
gyámnak járó pénzbeli ellátáshoz kapcsolódó pótlékot, a gyermekvédelmi nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat
és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a szépkorúak jubileumi juttatását, személyes gondoskodásért fizetendő
személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési
kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek
külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat,
az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.
Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás, az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzés révén szerzett bevétel, továbbá a természetes személyek
között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára
létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (háztartási munka) a havi ellenértéke.
A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres
jövedelmet, a vállalkozásból származó jövedelme, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt, a
közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglakoztatást helyettesítő támogatást összegét meghaladó részét. A
családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott
összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. A havi jövedelem
kiszámításakor
a) rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
b) nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
Jövedelem típusai:
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban,
közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi
szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és
szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként
folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt
kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet,
valamint a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást. Táppénz,
gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási
díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti
hozzátartozói ellátások; bányászok egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások,
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.
Önkormányzat és állami foglalkoztatási szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, az
aktív korúak ellátása, az ápolási díj, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési
támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális
gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni
értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem,
illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: törvény) 6.§ (1)-(2)
bekezdése értelmében, az ügyfél a közigazgatási hatósági eljárásban köteles jóhiszeműen eljárni.
Magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére, vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás
indokolatlan késleltetésére. A rosszhiszemű ügyfelet, a hatóság eljárási bírsággal sújthatja, és a
többletköltségek megfizetésére kötelezheti. A törvény 64. § (2) bekezdése értelmében, ha az ügyfél vagy
képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat,
illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal
sújtható.
A kérelmező, illetve a családban/háztartásban lakó valamennyi érintettnek szükséges kitölteni az
alábbi, rá vonatkozó nyilatkozatot/nyilatkozatokat.

A NYILATKOZAT CSAK 2 TANÚ ALÁÍRÁSÁVAL ÉRVÉNYES

NYILATKOZAT
(KÉRELMEZŐ)

Név: _________________________________________________________
Születési hely, idő: ______________________________________________
Lakóhely: _____________________________________________________
Tartózkodási hely: ______________________________________________
felelősségem tudatában kijelentem, hogy

A/

* jövedelemmel nem rendelkezem

B/ __________________________________

(név)-tól, mint tartásra köteles személytől,

____________________________________ nevű gyermekem után __________________________ Ft/hó
____________________________________ nevű gyermekem után ___________________________ Ft/hó
____________________________________ nevű gyermekem után ___________________________ Ft/hó
* tartásdíjban részesülök / nem részesülök, oka:

C/

* életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek

D/

* GYES/GYED/GYET- ben részesülök, mellette munkaviszonnyal rendelkezem / nem rendelkezem
(amennyiben munkaviszonnyal rendelkezik, nettó kereseti igazolás csatolása szükséges)

Nádudvar, 20 ___________________

____________________________

Aláírás
* A megfelelő rész aláhúzandó!

NYILATKOZAT
(CSALÁDBAN/HÁZTARTÁSBAN LAKÓ)
Név: _________________________________________________________________
Születési hely, idő: _____________________________________________________
Lakóhely: ____________________________________________________________
Tartózkodási hely: ______________________________________________________
felelősségem tudatában kijelentem, hogy
A/ jövedelemmel nem rendelkezem
B/ _____________________________________________

(név)-tól, mint tartásra köteles személytől,

_______________________________________ nevű gyermekem után _____________________________ Ft/hó
________________________________________ nevű gyermekem után ______________________________ Ft/hó
________________________________________ nevű gyermekem után ______________________________ Ft/hó
* tartásdíjban részesülök/ nem részesülök, oka: __________________________________________________________________
C/ életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek
D/ GYES/GYED/GYET- ben részesülök, mellette munkaviszonnyal rendelkezem / nem rendelkezem
(amennyiben munkaviszonnyal rendelkezik, nettó kereseti igazolás csatolása szükséges)
Nádudvar, 20______________________

_______________________________________
Aláírás
*megfelelő rész aláhúzandó!
NYILATKOZAT
(CSALÁDBAN/HÁZTARTÁSBAN LAKÓ)
Név: ________________________________________________________________
Születési hely, idő: _____________________________________________________
Lakóhely: ____________________________________________________________
Tartózkodási hely: ______________________________________________________
felelősségem tudatában kijelentem, hogy
A/ jövedelemmel nem rendelkezem
B/ Tanulmányokat folytatok

Intézmény neve

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
C/ * életvitelszerűen lakóhelyemen/ tartózkodási helyemen élek
Nádudvar, 20 _______________

________________________________________________
Aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:
1.Név: _____________________________________________________________
Születési hely, idő: ________________________________________________
Lakcím: __________________________________________________________
Aláírás: _________________________________________________________ _
2. Név: _____________________________________________________________
Születési hely, idő: _________________________________________________
Lakcím: __________________________________________________________
Aláírás: __________________________________________________________

TÁJÉKOZTATÓ
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
A polgármester pénzbeli rendkívüli települési támogatást állapíthat meg a települési támogatások helyi
szabályairól szóló 31/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelet alapján a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került egyének számára, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre számított havi
jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 130%-át, (37.050.-Ft).
1. Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen:
a) a kérelmező vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók valamelyikének hirtelen
fellépő, és kórházi ápolást igénylő betegsége, továbbá súlyos vagy életveszélyes sérüléssel járó balesete,
b) a kérelmező vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók valamelyikének a
munkáltató rendes felmondása által bekövetkezett munkanélkülisége, a munkahely elvesztését követő 30
napon belül,
c) lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású elemi kár ( különösen
tűz, szél- illetve hóvihar, belvíz, más időjárási károsító hatás), vagy meghibásodás (csőtörés, gázrobbanás,
elektromos meghibásodás),
d) a gyermek betegsége miatt társadalombiztosítási szerv által nem finanszírozott gyógyászati segédeszköz
használatára szorul, és közgyógyellátásra nem jogosult,
e) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,
f) a törvényes felügyeletet ellátó szülő halála esetén az árvaellátás megállapításáig,
g) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, vagy a gyermek családba való visszakerülésének
elősegítéséhez kapcsolódó kiadások

2. Időszakosan bekövetkező, vagy tartósan fennálló létfenntartást veszélyeztető helyzet különösen:
a) adósság miatt kikapcsolt közüzemi szolgáltatás (áram, víz, gáz) újra üzembe helyezésének anyagi
terhe,
b) krónikus betegség miatt bekövetkezett, kérelem benyújtását megelőző három hónapon belüli
gyógyintézeti kezelés (kórházi, szanatóriumi ápolás),
c) gyógyászati segédeszközök beszerzése

A kérelmet a Polgármesteri Hivatal Munkaügyi Hatósági és Igazgatási Iroda 4. számú irodájában
lehet benyújtani ügyfélfogadási időben!

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 13:00-16:00
Kedd: 8:00-11:30
Szerda: 8:00-11:30 és 13:00-17:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00-11:30

Ügyfélfogadási időn kívül a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Porta)

Kérjük az adatlap pontos, olvasható kitöltését!

