KÉRELEM
Rendkívüli Települési Támogatás kamatmentes kölcsön iránt
Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………
Születési neve : .……………………….………………………………………………………..
Anyja neve: …………………………………………. Családi állapota:……………………..
Születési helye: …………………………………. Ideje: ………..év……..…….hó……….nap
Személyi igazolvány száma.:………………………….. TAJ száma: ……....………………….
Telefonszám/elérhetőség (kitöltése önkéntes): …………………………
Lakóhelye*: ……………. 7….........…………………………………. út/utca/tér/köz …..…… szám
……….. em/fszt/alagsor ……… ajtó,

Mióta lakik ezen a címen: ……..………

Milyen minőségben lakik ezen a címen: tulajdonos, főbérlő, családtag, haszonélvező,
egyéb…………...

Ki a lakás tulajdonosa ………………………………..

Tartózkodásihelye……………. 7….........…………………………………. út/utca/tér/köz …..……
szám ……….. em/fszt/alagsor ……… ajtó, Mióta lakik ezen a címen: ……..………
Milyen minőségben lakik ezen a címen: tulajdonos, főbérlő, családtag, haszonélvező,
egyéb…………...

Ki a lakás tulajdonosa ………………………………..

*A lakcímkártyán szereplő adatokat kérjük megadni
Kijelentem, hogy életvitelszerűen:
 lakóhelyemen
 tartózkodási helyemen
tartózkodom.
(kérjük a megfelelőt X-el jelölje)
A támogatás folyósítását, amennyiben bankszámlára kéri
számlavezető pénzintézet megnevezése:...............................................................
Pénzforgalmi számlaszáma: .......................-..........................-.............................
Az Ön által lakott lakás /ahol életvitelszerűen tartózkodik/ adatai:
Lakás alapterülete: ……….......…………… Komfortfokozata: ..........…………...........………
A lakás fűtésének módja: gáz, villany, távfűtés, központi kazán, egyedi, egyéb: ...……………
A lakott lakás havi fenntartási költsége (villany, gáz, víz, közös költség, lakbér):
..................Ft
Kérelmező és a háztartás tagjainak személyi adatai:
Neve és születési neve

Születési
helye, ideje

Anyja neve

Rokoni
kapcsolat

TAJ szám

(év, hó,
nap)

Kérelmező és a háztartás tagjai nettó havi jövedelme(i):
A
kérelmező Házastárs
A jövedelem típusa
jövedelme
(élettárs)
jövedelme
Munkaviszonyból,
munkavégzésre
irányuló
egyéb jogviszonyból származó
nettó jövedelem és táppénz,
Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás
Vállalkozásból származó nettó
jövedelem

Gyermek
jövedelme

A gyermek ellátásához és
gondozásához
kapcsolódó
támogatások
(különösen:
GYED, GYES, GYET, családi
pótlék,
gyermektartásdíj,
árvaellátás)
Önkormányzat, járási hivatal
és állami foglalkoztatási szerv
által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás (álláskeresési
járadék, rendszeres szociális
segély, bérpótló juttatás stb.)
Egyéb
nettó
jövedelem
(alkalmi munka)
Összes nettó jövedelem
Kérjük, ide azokat az okokat írja le, ami a kamatmentes kölcsön indoka:
………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………….............................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..…………
Kérjük, ide azokat az okokat írja le, ami a kamatmentes kölcsön célja:

………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………..……………………………………………….
Nyilatkozat
Különélésről és gyerektartásról
Alulírott
büntetőjogi
felelősségem
tudatában
gyermekemet/gyermekeimet egyedülállóként nevelem.

kijelentem,

hogy

Házastársamtól/élettársamtól ……….……….. óta különélek.
A különélő házastársam/élettársam lakcíme: ………………………………………………….
Gyermekem/gyermekeim után havi ……………………….. Ft, gyerektartásdíjat kapok.
Ha a különélő szülő nem fizet tartásdíjat annak oka, mit tett vagy mit szándékozik tenni
annak érdekében - határidő megjelölésével, amely határidő elmulasztása esetén kérelmét
el kell utasítani -, hogy a különélő szülő is hozzájáruljon a gyermek tartásához.
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Tudomásul veszem, hogy a 2004. évi CLX. törvény 51.§ (5) bekezdésben foglaltak szerint
az ügyfél, vagy képviselője, aki rosszhiszeműen az ügy szempontjából jelentős valótlan
tényt állít, eljárási bírsággal sújtható.
..…………………………
Kérelmező/képviselő* aláírása
Egyéb nyilatkozatok
• Életjáradéki/tartási szerződéssel
rendelkezem / nem
• Gépjárműnek tulajdonosa/üzembentartója vagyon
igen / nem
• Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hadigongozásról szóló
törvény 1994. évi CXL. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesültem
/nem részesültem
• Alulírott hozzájárulok, hogy az állami adóhatóságtól és más társhatóságoktól
kérelmem elbírálása céljából szükség esetén igazolásokat beszerezzenek, valamint
személyes adataimat a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék,
továbbítsák
• Hozzájárulok személyi azonosító okmányaim fénymásolásához

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre
kerül, és a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a hivatal
kamattal megemelt összegben visszakövetelheti.
Köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül
bejelenteni az eljáró hatóságnak.
………………………., ………………
………………………………………………………..
Kérelmező házastársa/élettársa aláírása

……………………………………………
Kérelmező/képviselő*aláírása

*Képviselő (meghatalmazott személy, gondnok)
Képviseletre jogosult személy neve: ………………………………..…………………………..
Telefonszáma (megadása önkéntes) ……………………………………………………………
Gondnok eljárása esetén a kirendelő szerv neve és a határozat száma: ………….………….…
………………………………………………………………………………………..…………

TÁJÉKOZTATÓ KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOKRÓL
A kérelem benyújtásakor az ügyintézés elősegítése érdekében szükséges kérelmező
személyi igazolványának, lakcímkártyájának és TAJ kártyájának a bemutatása
szükséges,
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
• A kölcsön kérelmet alátámasztó igazolások: a kölcsön célját igazoló eredeti okirat (elemi
vagy bűncselekményből eredő káresemény igazolása, orvosi segédeszköz költsége, temetési
számla, halotti anyakönyvi kivonat)
• Vagyonnyilatkozat (63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete)
• Jövedelemigazolást, amely
- Rendszeres jövedelem esetén kérelmező és a vele közös háztartásban élő személy/ek
munkáltatója által kiállított nettó jövedelemigazolás a kérelem benyújtását megelőző
hónapról
- Álláskereső személy esetén az állami foglalkoztatási szerv által kiállított irat (hatósági
bizonyítvány, határozat, álláskeresési kiskönyv), amennyiben álláskeresési támogatásban
részesül, úgy a kérelem benyújtását megelőző havi álláskeresési támogatás összegének
igazolása
- Nyugdíjas esetében a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől kapott éves összesítő/vagy
nyugdíjas igazolvány és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény
- Vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző
év Nemzeti Adó és Vámhivatal általi igazolása. A vállalkozás megszűnése esetén annak
megszűnését igazoló dokumentum
- Gyermek elhelyezésére, tartásdíj igazolása bírói ítélet vagy nyilatkozat
- Nyilatkozat, ha a különélő szülő nem fizet tartásdíjat e tényről, annak okáról, mit tett
vagy mit szándékozik tenni annak érdekében – határidő megjelölésével, - hogy a különélő
szülő is hozzájáruljon a gyermek tartásához
- GYES, GYED esetén a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Igazgatóság
igazolása a folyósított ellátásról (csatolása önkéntes)
• Egyéb igazolások
- Iskolalátogatási igazolás 16 éven felüli gyermek esetében,
- Hallgató jogviszony és az ösztöndíj összegéről szóló igazolás
- Gyámszülők esetén gyámkirendelő határozat vagy bírósági döntés
- Képviselő útján nyújtja be kérelmét, abban az esetben kérjük a képviseletre való
jogosultságot igazoló okiratot (gondnok kirendelő határozat, két tanú által aláírt
alakszerű meghatalmazás)

