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KÉRELEM 

 

Rendkívüli települési támogatás igényléséhez 

I. A kérelmező személyi adatai 

Neve: ............................................................................................................................................................................  

Születési neve: .............................................................................................................................................................  

Anyja neve: ..................................................................................................................................................................  

Születési hely, év, hó, nap:  .........................................................................................................................................  

Lakóhely: .....................................................................................................................................................................  

Tartózkodási hely: .......................................................................................................................................................  

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................................................  

Telefonszám (nem kötelező megadni): ........................................................................................................................  

II. Kért támogatás jellege: ( kérjük a megfelelőt x-szel vagy aláhúzással jelölje!) 

 

o Rendkívüli települési támogatás 

o Temetési költséghez nyújtott települési 

támogatás (IV. *) 

o Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott 

települési támogatás (IV.**) 

    

 

III.. Közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok 

a) A kérelmező családi körülménye: 

 egyedül élő  nem egyedül élő 

b) A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai 

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma (a kérelmezőn kívül ) :...……… fő 

Közeli hozzátartozó neve  

(születési neve) 

Családi kapcsolat  

megnevezése 

Születési helye, év, hónap, 

nap 
Megjegyzés* 
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 IV.   * Temetési költséghez nyújtott települési támogatás igényléséhez szükséges (a jövedelemigazolásokon túl):  

Halotti anyakönyvi kivonat és a temetési számlák) 

         **Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás igényléséhez szükséges (a jövedelemigazoláso-

kon túl): 3 hónapnál hosszabb időtartamú 5000,- Ft-ot meghaladó gyógyszerszükségletről szóló igazolás) 

       

 V.  Kérelem indoklása: 
………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

c) Jövedelmi adatok 

A jövedelem típusa Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoz-

tatási jogviszonyból származó 
      

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó 

      

3. Alkalmi munkavégzésből származó       

4. Táppénz, gyermekgondozási támo-

gatások 
      

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások 
      

6. Önkormányzat és munkaügyi szer-

vek által folyósított ellátások 
      

7. Egyéb jövedelem       

8. Összes jövedelem       

A kérelmezőnek kötelessége nyilatkozni jövedelmi viszonyairól, illetve ezek valódiságát, hitelt érdemlően igazolni 

köteles. A mennyiben a szükséges nyilatkozatokat nem teszi meg, vagy azokat felszólításra sem igazolja, a kérelem a 

rendelkezésre álló adatok alapján kerül elbírálásra, ill. a kérelem elutasítására is sor kerülhet. A közölt adatok valódisá-

gát a folyósító szerv ellenőrizheti a NAV, ill. más szervek megkeresésével, vagy környezettanulmány útján. Amennyi-

ben a jogosultság megállapítását követően az ellátást folyósító megállapítja, hogy a helyi rendelet, vagy a gyermekvé-

delmi törvény megsértésével került sor a támogatás folyósítására az ellátást meg kell szüntetni, és az ellátást igénybe 

vevőt térítésre kell kötelezni. 

A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását meg-

előző egy hónap, egyéb jövedelmeknél a benyújtást megelőző 3 hónap. 

A vállalkozásból, őstermelői tevékenységből, vagy egyéb, munkáltatói jövedelemigazolással nem igazolható tevékeny-

ségből származó -  rendszeres vagy nem rendszeres – jövedelmet a Nemzeti Adó-és Vámhivatal által kiadott igazolással 

kell igazolni. 

Nem fogadható be olyan jövedelemigazolás, amelyet a vállalkozó , vagy őstermelő saját maga, vagy hozzátartozója 

részére állított ki. Nem fogadható be továbbá olyan igazolás sem, amely az igazolás kiállítójának jövedelmét tartalmaz-

za. Ezekben az esetben a jövedelmet a Nemzeti Adó-és Vámhivatal által kiadott igazolással kell igazolni. 
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A kérelemhez csatolni kell a család minden együtt élő kereső tagjának jövedelemigazolását ( rendszeresen mérhe-

tő jövedelemnél a kérelem benyújtását megelőző 1 hónapi, egyéb jövedelmeknél a benyújtást megelőző 3 hó-

nap)jövedelemmel nem rendelkező családtagoknak az erről szóló nyilatkozatot, tanulók esetén iskolalátogatási 

igazolást, vagyonnyilatkozatot (melyben a személyi adatokat akkor is ki kell tölteni, ha nem rendelkezik vagyon-

nal), és minden olyan igazolást, ami az egy főre jutó jövedelem kiszámításához figyelembe vehető.  

Alulírott kérelmező büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és jövedelemnyilatkozatban 

foglalt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok, hogy a szociális hatáskört gyakorló szerv személyes adataimat 

kezelje. 

A kérelem teljesítése esetén fellebbezési jogomról  lemondok /  nem mondok le 

a fellebbezési jogról való lemondás esetén tudomásul veszem, hogy a döntés a közléssel jogerőssé válik. 

Foktő,  ...................................................................  

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

 a kérelmező, vagy törvényes a kérelmezővel közös háztartásban élő 

 képviselőjének aláírása nagykorúak aláírása 
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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, lakásfenntartási támogatás esetén a ház-
tartás valamennyi tagjának vagyona 

A. Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. vá-

ros/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m
2
, 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: ................... vá-

ros/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m
2
, tulajdoni há-

nyad: ................, 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: ........... m
2
, tulajdoni hányad: .........., 

a szerzés ideje: ............. év  Becsült forgalmi érték:* …….................. Ft 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: ................ címe: .......................... vá-

ros/község ............................ út/utca ............ hsz. alapterülete: ........... m
2
, tulajdoni hányad: 

...................., a szerzés ideje: ................ év Becsült forgalmi érték:* ...................................... Ft 

II. 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: ................................................... Be-

csült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő ada-

toknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

  Foktő, .......... év .............................. hó ............ nap 

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

aláírás 

Megjegyzés: 
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyi-
latkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyi-

latkozatban 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.  

 


