
 

Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal  

3553 Kistokaj, Széchenyi u. 43. 

e-mail: hivatal@kistokaj.hu honlap: www.kistokaj.hu 

 

 
RENDKÍVÜLI  TELEPÜLÉSI  TÁMOGATÁS  IRÁNTI  KÉRELEM 

 
ESETI TÁMOGATÁS 

 
 
1./ Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________   
     /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ 
 

 Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:    
  
 
            Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________ 
 
 
 Születési idő: _______év ________________hónap _______ nap 
 
 

 Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:      
  
 
 
2./ * Állampolgársága: magyar   
 
        bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező    
        hontalan, menekültként elismert   
 
            Státuszt elismerő határozat száma: ____________/_________ 
 
3./ * Családi állapota: 

             egyedülálló 

             házastársával /élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt 
 

4./ Lakóhely:       __________________________________helység 
 
 _________________________________utca________sz..________em.______ajtó 

     Tartózkodási hely:       ___________________________________helység 
 
 _________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó 
      
 
     Telefonszám:   ____________________ 
 
5./ * A lakásban tartózkodás jogcíme: (megfelelő rész aláhúzandó)  
 

tulajdonos – haszonélvező – főbérlő – albérlő –  

családtag – szívességi lakáshasználó – jogcím nélküli lakáshasználó 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tel: 46/499-228

mailto:hivatal@kistokaj.hu
http://www.kistokaj.hu/
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A KÉRELMEBEN MEGJELÖLT INGATLANBAN TARTÓZKODÓ SZEMÉLYEK ADATAI  
 

Név, születési név is 
Családi állapota 

Rokoni 
kapcsolat 

Születési idő 
TAJ szám 

Anyja neve 

 
 
a. 

  
………....év..............hó.....nap 

   

 

 
 
b. 

  
………....év..............hó.....nap 

   

 

 
 
c.   

  
………....év..............hó.....nap 

   

 

 
 
d. 

  
………...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 
 
A TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK INDOKA  
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 

A megítélt támogatás kifizetését  

 készpénzben 

 átutalással ………………………………………………………. számú számlára kérem.  
 

A jövedelem típusai 
Kérelmező 
jövedelme 

A kérelemben megjelölt ingatlanban tartózkodó személyek jövedelme 

      

1. 

Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 
ebből: közfoglalkoztatásból 
származó 

       

2. 

Társas és egyéni 
vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből 
származó 

       

3. 
Táppénz, 
gyermekgondozási 
támogatások 

       

4. 
Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

       

5. 
Önkormányzat, munkaügyi 
szervek, járási hivatal által 
folyósított ellátások 

       

6. 
Egyéb jövedelmek 
Alkalmi munkából 
származó jövedelem 

       

7. 

Összes jövedelem 
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Alulírott …………………………………………. (név) 3553 Kistokaj, ………………………………….. (cím) 
alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy munkahelyem nincs, semmilyen 
jövedelemmel nem rendelkezem.  
 
Kistokaj, _______ év_________________hó _____nap 
 

   ______________________________ 
        nyilatkozatot tevő aláírása 

 
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. Tudomásul veszem, hogy a szociális hatáskört gyakorló szerv a jogosultság ellenőrzése 
céljából nyilvántartást vezet. 
 
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. 
Kijelentem, hogy az estei támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt 
adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.  
(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) 

 
Kistokaj, _______ év_________________hó _____nap 
 
 

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

 
I. A kérelmező személyes adatai 

 

Neve: ........................................................................................  

Születési neve: .........................................................................  

Anyja neve: ...............................................................................  

 

II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyonnyilatkozata: 

 

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) 

 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-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 

 

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 

 

 

II. 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. 

 

 

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap 

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

aláírás 

 

Megjegyzés: 
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T Á J É K O Z T A T Ó 
 

 

Kivonat Kistokaj Község Önkormányzat képviselő testületének a szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendeletéből 
 
 
 

9.§  (1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint a létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 
családok részére, elsősorban a Sztv. 45. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben 
rendkívüli támogatást biztosít.  

 
 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában létfenntartási gond, illetve rendkívüli élethelyzet 

különösen: 
a) az egészségmegőrzés érdekében az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben 

támogatott egészségügyi szolgáltatás igénybevétele, ha a szolgáltatás díja a 
nyugdíjminimum 30 %-át meghaladja; 

b) ha a kérelmező önmaga és családja fenntartásáról más módon nem tud gondoskodni és 
a kialakult helyzet életüket, testi épségüket veszélyezteti; 

c) ha a kérelmező alkalmanként jelentkező többletkiadásai miatt, –különösen betegség 
vagy egyéb, előre nem látható esemény következtében– saját és családjában élők 
létfenntartása veszélyeztetett; 

d.) elemi kár (tűz, robbanás, nagy sebességű szélvihar, földrengés, földcsuszamlás, 
felhőszakadás, árvíz, belvíz, jégverés) lakásban, családi házban történő váratlan 
meghibásodás, különösen csőtörés, tetőbeomlás- amennyiben a kárt a biztosító nem 
téríti meg. 

 
10.§  (1) A Szociális és Kulturális Bizottság eseti támogatást állapít meg abban az esetben, ha a 

rászoruló családjában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló személy esetén 180%-át nem haladja meg. 
 
(2) A jövedelmi helyzet vizsgálata nélkül állapítható meg rendkívüli települési támogatás 

annak a kérelmezőnek, aki önhibáján kívül krízishelyzetbe került, különösen a 
lakásában bekövetkezett, a lakhatását veszélyeztető elemi kár miatt.  

 
(3) Az eseti támogatás mértéke alkalmanként nem lehet kevesebb 2.000.- Ft-nál. 

 
(4) Ha az egyszeri támogatás összege a nyugdíjminimum mértékét meghaladja, a döntés a 

Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Ebben az esetben a Képviselő-testület a 
támogatás felhasználását feltételekhez kötheti. 

 
(5) A Polgármester az (1) bekezdésben meghatározott rászoruló részére rendívül 

halaszthatatlan esetben –a kérelmező lakhatását, vagy egészségét veszélyeztető 
körülmény esetén eseti támogatást állapíthat meg.    

 
4.§  (1)  Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti igényeket a Kistokaji Közös 

Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) lehet benyújtani. Az eljárás - indokolt 
esetben – hivatalból is indítható. 

 
(2)  A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles - az igényelt 

támogatástól függően - a családjában, vagy háztartásában élő személyek adataira, vagyoni 
és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat becsatolni. 

 
 

(4)  A jogosultsági feltételek fennállását, a rokkantságot, a fogyatékosságot, 
munkanélküliséget, az önkormányzattól vagy szociális intézményektől igénybe vett ellátást 
közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a Hivatalnál, az önkormányzat 
intézményeinél vezetett nyilvántartások adatainak felhasználásával kell igazolni. 
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A kérelemhez mellékelni kell: 
 
 
 
a kérelmező és családja jövedelmére vonatkozó igazolásokat: 
 

- a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a 
továbbiakban együtt: vállalkozásból) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 
hónap jövedelméről,  

- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén tovább a 
felsőfokú nappali tagozatos hallgató esetében az ösztöndíjról a kérelem benyújtásának hónapját 
közvetlenül megelőző tizenkét hónapról. (Vállalkozóknál szükséges a vizsgált időszak 
adóbevallással lezárt rézésre vonatkozóan a Nemzet Adó- és Vámhivatal által kiadott, személyi 
jövedelemadó alapjára vonatkozó igazolás is.) 
 

Iskolalátogatási, vagy hallgatói jogviszony igazolásokat. 
 
A kérelem indoklásaként megjelölt indok vagy indokok bizonyítására szolgáló igazolásokat, így: a) 
orvosi igazolást, kórházi zárójelentést,  b) a munkaügyi hatóság igazolását arról, hogy a kérelmező 
regisztrált munkanélküli, c) káresetről a katasztrófavédelem jegyzőkönyvének másolatát, d) előfizetős áram 
vagy gázfogyasztást mérő készülék felszereléséről igazolást. 
 
A kérelmező és családja szociális körülményeinek feltárása érdekében a támogatásra való jogosultság 
elbírálása során környezettanulmány készíthető 
 
 
 
Kistokaj, _____________________________ 
 
 
        __________________________________ 
 
               kérelmező aláírása 

 
 




