
KÉRELEM  

 
RENDKÍVÜLI  

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 

 

 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 

5/ 2021. (VI.10.) önkormányzati rendelet 12. §-a alapján 
 

1. Kérelmező adatai: 

Neve:…………………………………………………………………………………………… 

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

Születési helye: …………………………………. Ideje: ………..év……..…….hó……….nap  

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

Társadalmi Azonosító Jel (TAJ szám): ……………………………………………………….. 

 

Állampolgársága:    magyar  

egyéb: ………………………………………………………………………………………….. 

A kérelmező idegenrendészeti státusza: ( amennyiben nem magyar állampolgár)  

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU kék kártyával rendelkező, bevándorolt, 

letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan ( a megfelelő rész aláhúzandó)  

 

Családi állapota: hajadon/nőtlen, házas és házastársával együtt él, házas és házastársától 

külön él, elvált, özvegy, élettárssal él, egyedül él  ( a megfelelő rész aláhúzandó)  

 

Lakóhelye:……………………………………………………………………………………… 

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

Kijelentem, hogy életvitelszerűen: (megfelelő rész aláhúzandó) 

1.) Lakóhelyemen élek. 2.) Tartózkodási helyemen élek. 

 

Amennyiben a segély folyósítását bankszámlára kéri:  

Számlavezető pénzintézet megnevezése:................................................................................... 

Pénzforgalmi számlaszáma: ..............................-..................................-...................................... 

A kérelmező telefonszáma: ……………………………… 

E-mail címe:……………………………………………….(nem kötelező megadni) 

 

2. Kérelem indoka: 

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

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

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

 

 

 

 



3. Kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban élők adatai:  

Név Születési év, hó, 

nap 

Anyja neve Rokoni 

kapcsolat 

TAJ szám 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 

4. Jövedelmi adatok: 

Jövedelmek típusai 
Kérelmező 

jövedelme 

 

Közeli hozzátartozók jövedelme 

 

a) b) c) d) 
1./Munkaviszonyból, 

munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyból származó 

jövedelem és táppénz 

     

2./Társas és egyéni 

vállalkozásból származó 

jövedelem 

     

3./Ingatlan,ingó 

vagyontárgyak értékesítéséből, 

vagyoni értékű jog 

átruházásából származó jöv. 

     

4./Nyugellátás,baleseti 

nyugellátás,egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 

     

5./Gyermekek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások Gyed, Gyes, 

Gyet, családi pótl. 

gyermektartásdíj stb. 

     

6./Önkormányzat és 

munkaügyi szervek által 

folyósított rendszeres pénzbeli 

ellátás 

     

7./Föld bérbeadásából 

származó jöv. 

     

8./Egyéb (pl. ösztöndíj, 

értékpapírból származó jöv.) 

     

9./Jövedelme összesen 

 

     

10./ A család jövedelmét 

csökkentő tényezők / tartásdíj 

/ 

     

11./ Család havi nettó  összjövedelme  



 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ..............................................................Ft/hó 

(Hivatal tölti ki) 

 

Egyéb nyilatkozatok 

 

• Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának 

(7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV és az OEP 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján – ellenőrizheti. 

• Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok a szociális igazgatási eljárás során 

történő felhasználásához. 

• Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

• Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatásra megszüntetésre 

kerül, és jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító 

szerv kamatokkal megemelt összegben visszakövetelheti. 

 

……………………….év …………………………….hó ….nap 

 

………………………………………….      ………………………………………………… 

                kérelmező aláírása                                 kérelmező házastársa/élettársa aláírása 

 

 

Melléklet: - jövedelem igazolások 

 

       

                                             

 

 

 

 

 

 


