
9. sz. melléklet a 13/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

A kérelem kitöltése előtt szíveskedjék elolvasni a 2. oldalon lévő tájékoztatót ! 

K É R E L E M 

átmeneti segély megállapítására

Alulírott .......................................................................... kérem, hogy részemre és családom 
részére átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen, az alábbi indokaim alapján:

A KÉRELMEZŐ ADATAI: 

Név/leánykori név is/..................................................................................................................
Szül.hely, idő ..............................................................................................................................
Anyja neve ..................................................................................................................................
Családi állapota:   nőtlen/hajadon,      házastárs,      élettárs,      elvált,    özvegy,     különélő, 
TAJ száma: .................................................................................................................................
Állandó lakcím:...........................................................................................................................
Tartózkodási hely: .....................................................................................................................
A lakás komfortfokozata:    összkomfortos   komfortos    félkomfortos     komfortnélküli
Lakáshasználati jogcím:   tulajdonos vagy rokona,    családtag,  főbérlő,  albérlő,    egyéb:

A KÉRELMEZŐVEL EGYÜTTLAKÓ KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK ADATAI:

   Név, leánykori név:            Szül. hely, idő:              Anyja neve:                  TAJ szám: 

a.)..................................................................................................................................................
                                   Jövedelem megnevezése, összege :.................................................Ft/hó
b.)..................................................................................................................................................
                     Jövedelem megnevezése, összege:..................................................Ft/hó 
c.)...................................................................................................................................................
                                   Jövedelem megnevezése, összege:..................................................Ft/hó
d.)..................................................................................................................................................
                                   Jövedelem megnevezése, összege:..................................................Ft/hó
e.)...................................................................................................................................................
                                   Jövedelem megnevezése, összege:..................................................Ft/hó
f.)...................................................................................................................................................
                                   Jövedelem megnevezése, összege:..................................................Ft/hó
g.)..................................................................................................................................................
                                   Jövedelem megnevezése, összege:..................................................Ft/hó
gy).................................................................................................................................................
                                   Jövedelem megnevezése, összege:..................................................Ft/hó
h.)..................................................................................................................................................
                                   Jövedelem megnevezése, összege:..................................................Ft/hó
i.)...................................................................................................................................................
                                   Jövedelem megnevezése, összege:..................................................Ft/hó
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A családban együttlakók együttes  száma :        fő

Magyarázat a kérelem kitöltéséhez

- Közeli hozzátartozó:  a házastárs, az élettárs; a 20 évesnél fiatalabb ,önálló keresettel 
nem rendelkező  ;  a  23  évesnél  fiatalabb,  önálló  keresettel  nem rendelkező,  nappali 
oktatás  munkarendje  szerint  tanulmányokat  folytató;  a  25  évesnél  fiatalabb,  önálló 
keresettel  nem rendelkező,  felsőoktatási  intézmény  nappali  tagozatán  tanulmányokat 
folytató;  valamint  korhatárra  való  tekintet  nélkül  a  tartósan  beteg,  illetve  a  testi, 
érzékszervi, beszéd- vagy más fogyatékos vér szerinti , örökbe fogadott, illetve nevelt 
gyermek, a 18.  életévét be nem töltött  gyermek vonatkozásában a  vér szerinti  és  az 
örökbe fogadó szülő , illetve a szülő házastársa vagy élettársa.

- Nem minősül jövedelemnek: A temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, 
a lakásfenntartási támogatás , a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás , a nevelőszülők 
számára  fizetett  nevelési  díj  és  külön  ellátmány  ,  az  anyasági  támogatás  ,  a 
tizenharmadik havi nyugdíj, valamint – a személyes gondoskodásért fizetendő személyi 
térítési díj megállapítása kivételével - a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli 
közlekedési  kedvezményei  ,  a  rokkantsági  járadék ,  a  vakok személyi  járadéka és a 
fogyatékossági támogatás. 

Tudomásul veszem az alábbiakat:

- A  kérelem  csak  jövedelem  igazolásokkal;  tanulói,  hallgatói  jogviszony  esetén 
iskolalátogatási  igazolásokkal; tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetében orvosi 
igazolással együtt nyújtható be.

- Valótlan  adatközlés  esetén  a  támogatás  visszavonásra  kerül,  és  a  jogtalanul  felvett 
támogatást a folyósító szerv visszaköveteli.

A jogosultság  együttes  feltételei: 

1.)  Átmeneti segély nyújtható annak, aki:
 a.) létfenntartását  veszélyeztető  rendkívüli  élethelyzetbe  került,  valamint 

létfenntartása időszakosan, vagy tartósan veszélyeztetve van;
 b.) alkalmanként  jelentkező többletkiadások (különösen:  betegség,  elemi kár)  miatt 

anyagi segítségre szorul; 
 c.) önhibáján kívül váratlan, nagyobb összegű többletkiadásra kényszerül.

2.) A kérelmező illetve a családja havi egy főre jutó jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-
át, (2005. évben: 37.050.-Ft),  egyedül élő kérelmező esetén 200 %-át (2005.évben: 
49.400.-Ft)  nem haladja meg.

Püspökladány,  200……..............................................
 

............................................................................................
                             Az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselőjének aláírása

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

                                     ......................................................................................
                                                                             Cselekvőképes hozzátartozók aláírása 


	K É R E L E M 

