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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 45. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „A
képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal
küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani."

 

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2015.(1I.03.)
rendeletének 23. §-a rendelkezik a rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható eseti támogatásról.

Eseti támogatás állapítható meg annak az V. kerületben lakcímmel rendelkező személynek, aki vagy akinek a családja önhibáján kívül átmenetileg
létfenntartási gondokkal küzd,

Eseti támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek

• családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetében
250 %-át, és

• vagyona nincs.

Eseti támogatás egy családban csak egy személynek állapítható meg.

Eseti támogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
háromszorosáig részesíthető.

Az eseti támogatás egy alkalommal folyósított összege nem lehet kevesebb 5.000,- Ft-nál, és nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegénél. Ettől eltérni csak különösen indokolt esetben lehet.
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Az eseti támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

 

• kérelem nyomtatvány

 

1) A családban élők jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat:

 - havi rendszerességgel járó jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme; a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött
év eleji összesítőt,

- nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat, a rokkantsági nyugdíjat, a mezőgazdasági járadékot, az özvegyi
nyugdíjat, a baleseti rokkantsági nyugdíjat, a hozzátartozói baleseti rokkantsági nyugdíjat, a hozzátartozói baleseti nyugellátást, az átmeneti
járadékot,

- a rendszeres szociális járadékot, a bányászok egészségkárosodási járadékát,

- a rokkantsági járadékot, a rehabilitációs járadékot, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásait és egyéb hasonló jellegű
juttatásokat.

Keresőtevékenységből származó jövedelemnek minősül minden olyan bevétel,

amely munkavégzésből származik pl: munkabér, megbízási díj, vállalkozásból származó jövedelem, továbbá a Gyes, Gyet, Gyás, családi pótlék,
árvaellátás, tartásdíj, táppénz.

- külföldi szervek által folyósított jövedelemről hivatalos igazolás,

 - a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül
megelőző 1.2 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának igazolását. (Azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra
esnek a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Amennyiben a vállalkozási tevékenység
megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egy havi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell
kiszámítani.)

 - álláskeresők esetében az álláskereső ellátást megállapító, vagy megszüntető határozat fénymásolatát.

 - jövedelemmel nem rendelkezők esetén a Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltsége (1082 Budapest, Kisfaludy u.
11.) által kiállított Hatósági bizonyítványt.

 - alkalmi munkavégzés esetén saját kezű nyilatkozat az alkalmi munkából származó nettó jovedelemre vonatkozóan.

 - rendszeres szociális segélyben, ápolási díjban részesülőknél az utolsó havi összegről szóló bizonylat.

2) A 16. életévet betöltött gyermek esetében tanulói, vagy hallgatói jogviszony igazolás. Nappali oktatás munkarendje szerint felsőfokú
tanulmányokat folytató személy esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenul megelőző 12 hónap alatt szerzett ösztöndíjról szóló
hivatalos igazolás, amennyiben nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos igazolást kell csatolni. Esti, levelező tagozaton tanulmányokat
folytatók esetén munkaviszonyról szóló igazolást szükséges csatolni.

3) Tartási, életjáradéki, öröklési szerződés esetében, a folyósított összegről szóló hivatalos igazolás.

4) Egyedülálló szülő esetében a tartásdíj összegéről hivatalos igazolás, vagy saját kezű nyilatkozat a kapott támogatásról.
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Az Szt. 4. § (1) bekezdése szerint:
Jövedelem: a személyt jövedelemadóról szóló törvényben szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó — megszerzett - vagyoni
érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is és, azon bevétel, amely után az
egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Vagyon: hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek

ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy

bb) 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

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik

A szociális juttatások rendszeréről szóló 3/201541.3.) önkormányzati rendelet alkalmazásában:

Lakcím: a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, melyre a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadók;

Lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe,
amelyben a polgár él;

Tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a
címe, ahol a polgár — lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül — három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.
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Eseti támogatás kérelem

Alulírott

kérem, hogy az alábbi indokaim alapján részemre rendkívüli támogatást szíveskedjenek megállapítani:

Indoklás:

 

A segély megállapításához családi és szociális körülményeimről, családom és velem közös háztartásban lakók jövedelmi és vagyoni
helyzetéről az alábbiakban szolgáltatok adatot és nyilatkozatot:
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A kérelmező személyre vonatkozó adatok

Neve TAJ Születési neve

Születési helye Születési ideje Anyja neve

Lakóhelye

Irányítószám Város/Község Közterület

Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Tartózkodási helye

Irányítószám Város/Község Közterület

Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Életvitelszerű tartózkodási helye

Irányítószám Város/Község Közterület

Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Telefonszáma Állampolgársága Családi állapota

A lakásban milyen jogcímen lakik:

főbérlő
tulajdonos
családtag
albérlő
haszonélvező

A lakás szobáinak száma

db

Havi (átlagos) fenntartási költsége

Ft

Fizetési számlaszám Fizetési számlát vezető pénzintézet neve

(akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri és
egyben mellékelni kell a kérelmező nevére szóló számla másolatát is)
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A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozókra vonatkozó adatok

Közeli hozzátartozó neve Születési neve

Születési helye Születési ideje Anyja neve

TAJ száma Családi kapcsolat megnevezése

Közeli hozzátartozó neve Születési neve

Születési helye Születési ideje Anyja neve

TAJ száma Családi kapcsolat megnevezése

Közeli hozzátartozó neve Születési neve

Születési helye Születési ideje Anyja neve

TAJ száma Családi kapcsolat megnevezése

Közeli hozzátartozó neve Születési neve

Születési helye Születési ideje Anyja neve

TAJ száma Családi kapcsolat megnevezése
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Közeli hozzátartozó neve Születési neve

Születési helye Születési ideje Anyja neve

TAJ száma Családi kapcsolat megnevezése

Közeli hozzátartozó neve Születési neve

Születési helye Születési ideje Anyja neve

TAJ száma Családi kapcsolat megnevezése

A lakásba bejelentett, de máshol tartózkodó személy(ek) 

Neve

Pontos tartózkodási helye

Irányítószám Város/Község Közterület

Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Neve

Pontos tartózkodási helye

Irányítószám Város/Község Közterület

Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó
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Neve

Pontos tartózkodási helye

Irányítószám Város/Község Közterület

Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Neve

Pontos tartózkodási helye

Irányítószám Város/Község Közterület

Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Neve

Pontos tartózkodási helye

Irányítószám Város/Község Közterület

Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Kijelentem, hogy életvitelszerűen a

lakóhelyemen,
tartózkodási helyemen,

életvitelszerű tartózkodási helyemen élek.

Jövedelmi adatok a kérelmező és családja részéről
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem

Kérelmező

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

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

Kérelmező

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Kérelmező

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres ellátások

Kérelmező

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Önkormányzat, járási hivatal, Munkaügyi szervek által folytatott ellátások

Kérelmező

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Egyéb jövedelem

Kérelmező

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Összes jövedelem

Kérelmező

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft
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Nyilatkozat

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kijelentem, hogy az ellátásra való
jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító Önkormányzatot.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához, továbbá nyilvántartásban
történő rögzítéséhez.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális hatáskört gyakorló szerv az arra hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező társszervek útján ellenőrizheti.

Tájékoztatom, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás tekintetében visszafizetési kötelezettség terheli.

Helység Dátum

Kérelmező

Vagyonnyilatkozat

I. A kérelmező személyes adatai

Neve Születési neve Anyja neve

Születési helye Születési ideje

Lakóhely

Irányítószám Város/Község Közterület

Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Tartózkodási hely

Irányítószám Város/Község Közterület

Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ)

II. A kérelmező és vele együtt élő közeli hozzátartozók vagyona

A. Ingatlanok 
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1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat)

Cím

Irányítószám Város/Község Közterület

Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Alapterület

m2

Tulajdoni hányad Szerzés ideje

év

Becsült forgalmi érték

Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat)

Cím

Irányítószám Város/Község Közterület

Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Alapterület

m2

Tulajdoni hányad Szerzés ideje

év

Becsült forgalmi érték

Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó használat) 

Cím

Irányítószám Város/Község Közterület

Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Alapterület

m2

Tulajdoni hányad Szerzés ideje

év

Becsült forgalmi érték

Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).
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4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat)

Cím

Irányítószám Város/Község Közterület

Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Alapterület

m2

Tulajdoni hányad Szerzés ideje

év

Becsült forgalmi érték

Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).
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B. Egyéb vagyontárgyak
a) Személygépkocsi

Típus Rendszám

Szerzés ideje

év

Gyártás ideje

év

Becsült forgalmi érték

Ft

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:

(pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog).

A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn: 

Igen
Nem

b) Tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű

Típus Rendszám

Szerzés ideje

év

Gyártás ideje

év

Becsült forgalmi érték

Ft

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:

(pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog).

Nyilatkozat

1. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) pénzforgalmi számlával nem rendelkezem
b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezem

b) pont szerinti esetben kitöltendő

Pénzforgalmi szolgáltató neve Pénzforgalmi számla száma Pénzforgalmi számlán kezelt összeg

Ft

Pénzforgalmi szolgáltató neve Pénzforgalmi számla száma Pénzforgalmi számlán kezelt összeg

Ft
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Pénzforgalmi szolgáltató neve Pénzforgalmi számla száma Pénzforgalmi számlán kezelt összeg

Ft

Pénzforgalmi szolgáltató neve Pénzforgalmi számla száma Pénzforgalmi számlán kezelt összeg

Ft

2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a velem együtt élő közeli hozzátartozóm

a) pénzforgalmi számlával nem rendelkezik
b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezik

b) pont szerinti esetben kitöltendő

Pénzforgalmi szolgáltató neve Pénzforgalmi számla száma Pénzforgalmi számlán kezelt összeg

Ft

Pénzforgalmi szolgáltató neve Pénzforgalmi számla száma Pénzforgalmi számlán kezelt összeg

Ft

Pénzforgalmi szolgáltató neve Pénzforgalmi számla száma Pénzforgalmi számlán kezelt összeg

Ft

Pénzforgalmi szolgáltató neve Pénzforgalmi számla száma Pénzforgalmi számlán kezelt összeg

Ft
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3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi
szolgáltató felé megkereséssel élhet a pénzforgalmi számlán kezelt összeg tekintetében.

4. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban
történő felhasználásához, kezeléséhez.

 

Helység Dátum Kérelmező

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat
megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén
van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

Mellékletek

Dokumentum Dokumentum

Dokumentum Dokumentum

Dokumentum Dokumentum

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

15/15

http://www.tcpdf.org

	item_271: 
	item_272: 
	item_274: 
	item_275: 
	item_276: 
	item_277: 
	item_278: 
	item_279: 
	item_281: 
	item_282: 
	item_283: 
	item_284: 
	item_285: 
	item_286: 
	item_287: 
	item_288: 
	item_289: 
	item_291: 
	item_292: 
	item_293: 
	item_294: 
	item_295: 
	item_296: 
	item_297: 
	item_298: 
	item_299: 
	item_301: 
	item_302: 
	item_303: 
	item_304: 
	item_305: 
	item_306: 
	item_307: 
	item_308: 
	item_309: 
	item_310: 
	item_311: 
	item_312: 
	item_313_0: Off
	item_313_1: Off
	item_313_2: Off
	item_313_3: Off
	item_313_4: Off
	item_314: 
	item_315: 
	item_316: 
	item_317: 
	item_319: 
	item_320: 
	item_321: 
	item_322: 
	item_323: 
	item_324: 
	item_325: 
	item_319__1: 
	item_320__1: 
	item_321__1: 
	item_322__1: 
	item_323__1: 
	item_324__1: 
	item_325__1: 
	item_319__2: 
	item_320__2: 
	item_321__2: 
	item_322__2: 
	item_323__2: 
	item_324__2: 
	item_325__2: 
	item_319__3: 
	item_320__3: 
	item_321__3: 
	item_322__3: 
	item_323__3: 
	item_324__3: 
	item_325__3: 
	item_319__4: 
	item_320__4: 
	item_321__4: 
	item_322__4: 
	item_323__4: 
	item_324__4: 
	item_325__4: 
	item_319__5: 
	item_320__5: 
	item_321__5: 
	item_322__5: 
	item_323__5: 
	item_324__5: 
	item_325__5: 
	item_326: 
	item_328: 
	item_329: 
	item_330: 
	item_331: 
	item_332: 
	item_333: 
	item_334: 
	item_335: 
	item_336: 
	item_326__1: 
	item_328__1: 
	item_329__1: 
	item_330__1: 
	item_331__1: 
	item_332__1: 
	item_333__1: 
	item_334__1: 
	item_335__1: 
	item_336__1: 
	item_326__2: 
	item_328__2: 
	item_329__2: 
	item_330__2: 
	item_331__2: 
	item_332__2: 
	item_333__2: 
	item_334__2: 
	item_335__2: 
	item_336__2: 
	item_326__3: 
	item_328__3: 
	item_329__3: 
	item_330__3: 
	item_331__3: 
	item_332__3: 
	item_333__3: 
	item_334__3: 
	item_335__3: 
	item_336__3: 
	item_326__4: 
	item_328__4: 
	item_329__4: 
	item_330__4: 
	item_331__4: 
	item_332__4: 
	item_333__4: 
	item_334__4: 
	item_335__4: 
	item_336__4: 
	a: Off
	item_339: 
	item_340: 
	item_341: 
	item_342: 
	item_343: 
	item_344: 
	item_347: 
	item_348: 
	item_349: 
	item_350: 
	item_351: 
	item_352: 
	item_354: 
	item_355: 
	item_356: 
	item_357: 
	item_358: 
	item_359: 
	item_361: 
	item_362: 
	item_363: 
	item_364: 
	item_365: 
	item_366: 
	item_368: 
	item_369: 
	item_370: 
	item_371: 
	item_372: 
	item_373: 
	item_375: 
	item_376: 
	item_377: 
	item_378: 
	item_379: 
	item_380: 
	item_382: 
	item_383: 
	item_384: 
	item_385: 
	item_386: 
	item_387: 
	a: Off
	item_390: 
	item_391: 
	item_392: 
	item_393: 
	item_394: 
	item_395: 
	item_396: 
	item_397: 
	item_399: 
	item_400: 
	item_401: 
	item_402: 
	item_403: 
	item_404: 
	item_405: 
	item_406: 
	item_407: 
	item_409: 
	item_410: 
	item_411: 
	item_412: 
	item_413: 
	item_414: 
	item_415: 
	item_416: 
	item_417: 
	item_418: 
	item_421: 
	item_422: 
	item_423: 
	item_424: 
	item_425: 
	item_426: 
	item_427: 
	item_428: 
	item_429: 
	item_430: 
	item_431: 
	item_432: 
	item_433: 
	item_434: 
	item_438: 
	item_439: 
	item_440: 
	item_441: 
	item_442: 
	item_443: 
	item_444: 
	item_445: 
	item_446: 
	item_447: 
	item_448: 
	item_449: 
	item_450: 
	item_451: 
	item_455: 
	item_456: 
	item_457: 
	item_458: 
	item_459: 
	item_460: 
	item_461: 
	item_462: 
	item_463: 
	item_464: 
	item_465: 
	item_466: 
	item_467: 
	item_468: 
	item_473: 
	item_474: 
	item_475: 
	item_476: 
	item_477: 
	item_478: 
	item_479: 
	item_480: 
	item_481: 
	item_482: 
	item_483: 
	item_484: 
	item_485: 
	item_486: 
	item_489: 
	item_490: 
	item_491: 
	item_492: 
	item_493: 
	item_494: 
	a: Off
	item_498: 
	item_499: 
	item_500: 
	item_501: 
	item_502: 
	item_503: 
	item_507: 
	item_508: 
	item_509: 
	item_507__1: 
	item_508__1: 
	item_509__1: 
	item_507__2: 
	item_508__2: 
	item_509__2: 
	item_507__3: 
	item_508__3: 
	item_509__3: 
	a: Off
	item_512: 
	item_513: 
	item_514: 
	item_512__1: 
	item_513__1: 
	item_514__1: 
	item_512__2: 
	item_513__2: 
	item_514__2: 
	item_512__3: 
	item_513__3: 
	item_514__3: 
	item_517: 
	item_518: 
	item_519: 
	item_521: 
	item_522: 
	item_523: 
	item_524: 
	item_525: 
	item_526: 


