Szabadbattyáni Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere
8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.
Tel.: 22/588-100 Fax: 22/363-473

KÉRELEM
KRÍZISTÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: .......................................................... Születési neve: .......................................................
Születés helye, ideje (év, hó, nap): ..............................................................................................
Anyja neve: ............................................................... Családi állapota: ......................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám): ……………………………………………
Személyi igazolvány száma: …………………… Lakcímkártya száma: …………...…………
Állampolgársága: ………….………………… Adószáma: ……………………………………
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén, a megfelelő
aláhúzandó):
 szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
 EU kék kártyával rendelkező, vagy
 bevándorolt/letelepedett, vagy
 menekült/oltalmazott/hontalan.
Lakóhelye: …….... irányítószám ..................................... település ...........................................
utca/út/tér ........... házszám ..... épület/lépcsőház ..... emelet, ajtó
Tartózkodási helye: …….... irányítószám ..................................... település ..............................
utca/út/tér ........... házszám ..... épület/lépcsőház ..... emelet, ajtó
Telefonszám: ............................................. E-mail cím: .............................................................
Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):
…………………………………………………………………………………………………...
A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: …………………………………………………….
Hajléktalan személy (lakcím nélküli) esetén: az ellátás folyósítását milyen címre (fizetési
számlára) kéri: …………………………………………...……………………………………...
Telefonszámot, e-mail címet, bankszámlaszámot nem kötelező megadni.

2. A rendkívüli települési támogatást (krízistámogatást) az alábbiak miatt kérem
megállapítani:
o a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása és a gyermek
fogadásának előkészítése érdekében
Csatolandó dokumentumok: szakorvos vagy védőnő általi igazolást a várandósság és a
terhes-gondozás tényéről
o a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba
való visszakerülésének elősegítése érdekében
Csatolandó dokumentumok: gyámhivatali határozat
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o az általam - mint tulajdonos, haszonélvező, vagy használó – életvitelszerűen használt
ingatlant érintő elemi kár miatt
Az ingatlan címe: …………………………………………………………………………..
Helyrajzi száma: ……………………………
Használat jogcíme: …………………………
Csatolandó dokumentum: az elemi kárt igazoló jegyzőkönyv

Nyilatkozat
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.
Nyilatkozom, hogy az elemi kárral érintett ingatlanon kívül vagyonnal nem rendelkezem.
Szabadbattyán, ………………..………
……………………………………
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: ………….………….…
………………………………………………………………………………………..…………
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Tájékoztató a krízistámogatás megállapítása iránti kérelem kitöltéséhez

Krízistámogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a
személynek, akinek esetében az alábbi feltételek legalább egyike fennáll
a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának
előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek
családba való visszakerülésének elősegítése érdekében vagy
b) akinek Szabadbattyán közigazgatási területén lévő ingatlanát elemi kár éri, és az érintett
az ingatlanban –mint tulajdonos, haszonélvező, vagy használó - életvitelszerűen lakik, feltéve,
hogy az elemi kárral érintett ingatlanán kívül vagyonnal nem rendelkezik.
Az a) pont szerinti krízistámogatás összege maximum 20.000,- Ft/naptári év.
A b) pontja szerinti krízistámogatás egyszeri összege maximum 100.000,- Ft.
A krízistámogatás megállapításáról, elutasításáról a képviselő-testület által átruházott
hatáskörben a polgármester dönt.
Elemi kár: ha a tűz, robbanás, földrengés, árvíz és belvíz következtében
a) a lakóház részben vagy egészben összeomlik,
b) a lakóház részben vagy egészben leég,
c) a lakóház részben vagy egészben vízzel elárasztott.
A krízistámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell
a) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása és a gyermek
fogadásának előkészítése szakorvos vagy védőnő általi igazolást a várandósság és a
terhes-gondozás tényéről, vagy
b) a gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való
visszakerülésének elősegítése érdekében igényelt támogatás esetében gyámhivatali
határozatot,
c) az elemi kárt igazoló jegyzőkönyvet.
Személyi adatok:
Lakóhely vagy tartózkodási hely: a kérelem benyújtását megelőzően az okmányirodánál
bejelentett és a lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolványba (lakcímkártyába) bejegyzett
lakóhely vagy tartózkodás hely.
A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai
irányadóak.
Vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek különkülön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól
függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem
minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a
vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a
mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.
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