
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM 
 
Kérelmező neve: ………………………………………. Leánykori név: ……………………...………………….. 
 
Állandó lakcíme: …………………………………………………………………………………………………… 
 
Tartózkodási helye (értesítési címe)………………………………………………………………………………... 
 
Születési helye, ideje: ………………………………………………………………………….…………………... 
 
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Taj száma: ……………………….Adóazonosító száma: ………………………………….………..…………… 
 
Telefonon elérhető vagyok: …………………………………………………………...……………………………. 
 
Állampolgársága: magyar 
bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező  
hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert  
Státuszt elismerő határozat száma: 
(megfelelő rész aláhúzandó) 
 
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek. (megfelelő rész aláhúzandó). 
 
A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:: 
 
 
Név 

 
Rokoni kapcsolat 

 
Születési idő, hely 

 
TAJ szám 

 
Anyja neve 

     

     

     

     

     

 
A települési támogatás megállapítását az alábbi miatt kérem: 
(megfelelő betűjel karikázandó)  
 
a) Létfenntartást veszélyeztetése miatt (betegséghez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő 

várandós anya gyermekének megtartásához, gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások, iskoláztatáshoz, 
a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, 
a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek 
hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak) 

b) temetési költségek viseléséhez 
A kérelem indoklása: ……………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………….……………………… 
 
 



Temetési költségek viseléséhez kért települési támogatás esetén kitöltendő:  
Az elhalálozott: 
- neve (születési neve): ………………………………………………………………………………………….. 

- születési ideje: ………………………………………………………………………………………………… 

- anyja neve: …………………………………………………………………………………………………… 

- lakcíme: ………………………………………………………………………………………………………. 

- rokoni kapcsolata a kérelmezővel: …………………………………………………………………………… 

- nem rokoni kapcsolat esetén a kérelem részletesebb indoklása: 
……………………………………………….. 
 

Részesül-e a következő rendszeres szociális pénzbeni/természetben nyújtott támogatások valamelyikében? 
(Jelölje X-el a megfelelő választ!)  

Támogatási forma igen nem 
Rendszeres települési támogatás   
Ápolási díj   
Aktív korúak ellátása   
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény   
Közgyógyellátás   
Étkeztetés   
 
Jövedelmi adatok: 
  

 
 

A jövedelmek típusai 

 
 

A 
kérelmező  
jövedelme 

Kérelmezőve
l  

közös  
háztartásban 
élő házastárs 
(élettárs)jöve

delme 

 
 

A kérelmezővel  
közös háztartásban élő 
egyéb rokon jövedelme 

 
 
 

Összesen 

  1.  Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyból származó jövedelem és 
táppénz 

       

  2.  Társas és egyéni vállalkozásból származó 
jövedelem 

       

  3.  Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből 
származó jövedelem 

       

  4.  Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

       

  5.  A gyermek ellátásához és gondozásához 
kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, 
GYES, GYET, családi pótlék, 
gyermektartásdíj, árvaellátás) 

       

  6.  Önkormányzat és munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli ellátás [a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. tv. 4. § (1) bek. i) pontja] 

       

  7.  Föld bérbeadásából származó jövedelem        
  8.  Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, 

értékpapírból származó jövedelem, kis összegű 
kifizetések stb.) 

       

  9.  Összes bruttó jövedelem        
  10  Személyi jövedelemadó vagy előleg összege        
  11  Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege        
  12  Munkavállalói járulék összege        
  13  A család összes nettó jövedelme 9-

(10+11+12) 
       

  14  A család összes nettó jövedelmét csökkentő 
tényezők (tartásdíj összege) 

       

 



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

( kérelmezőre/hozzátartozóra vonatkozó rész aláhúzandó, kitöltése kötelező) 
 

1. Alulírott ………………………………………..büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
gyermekemet/imet egyedülállóként nevelem. 
 

2. Házastársamtól/élettársamtól külön élek. 
 

3. Alulírott ……………………………………… nyilatkozom, hogy 
…………………………………….nevű gyermekem/eim után havi …………………… Ft 
gyerektartásdíjat kapok. 
 

4. Alulírott …………………………………… (született: ……….. év ………………. hó …….. nap, szül. 
hely: …………………………… , anyja neve: ………………………………..) lakcím: 5136 
Jászszentandrás, ………………………………… út ………… szám alatti lakos anyagi és büntetőjogi 
felelősségemtudatában nyilatkozom, hogy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezem, a nem havi 
rendszerességből származó jövedelmem (mely a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 
12 hónap egyhavi átlaga): 

 
Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a 2004. évi CLX. törvény 51. § (5) 
bekezdésben foglaltak szerint az ügyfél vagy képviselője, aki rosszhiszeműen az ügy 
szempontjából jelentős valótlan tényt állít eljárási bírsággal sújtható. Tudomásul veszem, hogy 
valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 
igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli. 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a Sztv. 10. § (7) 
bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező igazgatósága útján- ellenőrizheti. 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a támogatást rosszhiszeműen, jogosulatlanul használom 
fel, úgy egy éven belül települési támogatást nem igényelhetek. 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
 

Nyilatkozat:  
 

Kijelentem, hogy a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemnek teljes 
egészében helyt adó határozat elleni fellebbezési jogomról lemondok.  
(megfelelő rész aláhúzandó) 
 

igen   nem 
 

 
……………………………….   …………………………………. 

 kérelmező aláírása     családban élő nagykorú aláírása 
 
A kérelemhez csatolni kell:  
 

− a kérelmező a kérelemben saját valamint és a vele közös háztartásban élő családtagok adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles 
nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni 
szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni.  
A jövedelemszámításnál az irányadó időszak – az 1993. évi III. tv. 10. §-ának megfelelően – havonta rendszeresen mérhető 
jövedelmeknél az igénylést megelőző 1 havi jövedelmekről munkáltatói-, egyéb jövedelmeknél az igénylést megelőző 12 hónap 
NAV igazolás, nyugdíjasnál utolsó havi eredeti nyugdíjszelvény és a „zöld” értesítés a folyósított ellátás típusáról és összegéről 
szükséges. 

− munkanélküli esetében az ellátást megállapító határozat a területileg illetékes Munkaügyi Központtól. 
− a krízis-, vagy rendkívüli élethelyzetet bizonyító igazolást (pl. tartós vagy hosszantartó betegségről orvosi igazolás, nagy összegű 

kiadások számláit, rendőrségi jegyzőkönyv, energiaszámlák, munkaviszony megszűnéséről irat stb.) 
−  halotti anyakönyvi kivonat 
−  az eltemettető nevére kiállított eredeti temetési számla 
− 16. életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási igazolás 
− rendszeres rendkívüli települési támogatáshoz vagyonnyilatkozat a saját és a közeli hozzátartozók vagyonáról 

 



 

1. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
 *  

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 vagyona 

A. Ingatlanok 
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): 
- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca .......... hsz., 

- alapterülete: ........... m2, 
- tulajdoni hányad: ..........................., 
- a 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): 
- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca ............. hsz., 

- alapterülete: ........... m2, 
- tulajdoni hányad: ..........................., 
- a 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): 
- megnevezése .................................... (pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, 

rendelő, garázs), 
- címe: ........................................... város/község ......................... út/utca ............. hsz., 

- alapterülete: ........... m2, 
- tulajdoni hányad: ..........................., 
- a 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). 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): 
- megnevezése: ...................................................................................................................... 
- címe: ........................................... város/község ....................... út/utca ............ hsz., 

(pontos cím hiányában: ...................... helyrajzi szám), 

- alapterülete: ........... m2, 
- tulajdoni hányad: ..........................., 
- a 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). 

B. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű adatai: 
a) személygépkocsi: ................................................................ típus .................. rendszám 
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................................... 
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 
(a megfelelő aláhúzandó). 
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: 
................................................................................................. típus .................. rendszám 
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................................. 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: 
................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, 

bejegyzett üzemben tartói jog). 

III. Nyilatkozatok 

1. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben 
kitöltendő], hogy 

a) fizetési számlával nem rendelkezem vagy 
b) az alábbi fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő): 
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................................. 
fizetési számla száma: .............................................................................................................. 
fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. 
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................................. 
fizetési számla száma: .............................................................................................................. 
fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. 
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................................. 
fizetési számla száma: .............................................................................................................. 
fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. 
- Pénzforgalmi szolgáltató neve:............................................................................................. 



fizetési számla száma: .............................................................................................................. 
fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. 
2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben 

kitöltendő], hogy a velem együttélő közeli hozzátartozóm 
a) fizetési számlával nem rendelkezik vagy 
b) az alábbi fizetési számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő): 
- Pénzforgalmi szolgáltató neve:............................................................................................. 
fizetési számla száma: .............................................................................................................. 
fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. 
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................................. 
fizetési számla száma: .............................................................................................................. 
fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. 
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................................. 
fizetési számla száma: .............................................................................................................. 
fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. 
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................................. 
fizetési számla száma: .............................................................................................................. 
fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. 
 
3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása 

érdekében a hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet 
a fizetési 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. 

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap 

................................................  
aláírás 

Megjegyzés: 
A vagyoni helyzet vizsgálatakor nem kell figyelembe venni az életvitelszerűen lakott 

ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog 
átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékeként a 
fizetési számlára befizetett összeget. 

Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél 
többel rendelkezik, 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. 

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell 
feltüntetni. 

** Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni. 
 

 
 


