KÉRELEM
Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához, felülvizsgálatához
I. Az igénylő adatai:
1.
a) Kérelmező neve /születési név is
/____________
____________/__________

___________

b) Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:
c) Születési helye: _________________________
d) Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap
e) Anyja neve:_____________________________
f) Telefonszáma:___________________________
2. Állampolgársága : ________________________
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
Értesítési és utalási cím: _______________________________helység
_________________________________utca________sz.________
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( a megfelelő rész
aláhúzandó)

2) A kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozóira vonatkozó adatok:
A
B
C
D
E
F
Név
Születés Társadalom- 18. életévét betöltött
(ha eltérő,
helye,
biztosítási
személy esetén azon
születési
Anyja neve
ideje
Azonosító
oktatási intézmény
Megjegyzés*
neve is)
(év, hó, nap)
Jele
megnevezése, ahol tanul
1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.
1.8.5.
3. Jövedelemi adatok
A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik havi jövedelme,
forintban:
A

B

A jövedelem típusa

C
D
Házastárs,
Gyermekek
élettárs
havi jövedelme (forint)

Kérelmező

Munkaviszonyból és más
2.1. foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből:
közfoglalkoztatásból
származó
Társas és egyéni
vállalkozásból,
2.2. őstermelői, illetve
szellemi és más önálló
tevékenységből származó
Táppénz,
2.3. gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb
2.4. nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat, járási
hivatal és munkaügyi
2.5.
szervek által folyósított
ellátások
2.6. Egyéb jövedelem
2.7. Összes jövedelem
Kelt: Budapest, 20

,

kérelmező aláírása

,

nagykorú hozzátartozók aláírása

4. Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai
Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................
II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .................
város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, 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: ........... 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: ...........
m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe:
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ...........
m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
III. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus
.................. rendszám
a 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:
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.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.
A kérelemhez - amennyiben a kérelmező családjában jövedelemmel rendelkező személy, vagy
oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató nagykorú él - csatolni kell:
Jövedelmek igazolásához:
a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás
vagy munkabér jegyzék,
b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző,
adóbevallással lezárt évben szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a
tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat,
c) álláskeresési támogatás esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály
Budapest XX. kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztály (a továbbiakban Foglalkoztatási Osztály)
megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy
bankszámlakivonat,
d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző
havi igazolószelvény, bankszámlakivonat, valamint a tárgyévi összegre vonatkozó nyugdíjösszesítő,
ennek hiányában a kérelmező teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata
arról, hogy az ellátás összegét levonás nem terheli,
e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló
szelvény vagy bankszámlakivonat,
f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy
bankszámlakivonat vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,
g) szünetelő vállalkozás esetén az azt alátámasztó dokumentum,
h) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII.
kerületi Hatósági és Gyámügyi Osztály határozata,
i) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
j) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül
megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat
k) amennyiben a kérelmező családjában élő közeli hozzátartozó rendszeres jövedelemmel nem
rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat és a Foglalkoztatási Osztály igazolása arról, hogy regisztrált
álláskereső és ellátásban nem részesül,
l) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező ezen jövedelmek vonatkozásában adott, teljes bizonyító erejű
magánokiratban, vagy közokiratban tett nyilatkozata.
A családban élő nem tanköteles, nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermek esetén
iskolalátogatási igazolást kell becsatolni.

