
 
 

K é r e l e m 

- Települési támogatás megállapításához  - 

1./ Kérelmező adatai: 

Név:  
 

Születési név:  
 

Születési hely, idő:  
 

Anyja neve:   
 

Lakóhely:   
 

Tartózkodási hely:   
 

TAJ szám:   
 

Állampolgárság:   
 

 

2./Kérelmező idegenrendészeti státusza( nem magyar állampolgár esetén ): 

- szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 

- EU kék kártyával rendelkező, vagy 

- bevándorolt, letelepedett, vagy 

- menekült/oltalmazott/hontalan. 

 

3./ Kérelmezővel közös háztartásban élők adatai: 

Név  Szül. hely, idő Anyja neve  TAJ szám Állampolgárság 

 
 

   
 

 
 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 



 

4./ Nyilatkozat a kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek havi jövedelméről, 

forintban: 

 

  A jövedelem típusa ( 
megfelelő az alábbiak 
szerint megjelölendő )  

Jövedelem összege 
kérelmező 
vonatkozásában   

Jövedelem összege 
házastárs, élettárs, 
gyermekek, közös 
háztartás tagjai 
vonatkozásában  
 

1)  Munkaviszonyból, és 
más 
foglalkoztatási 
jogviszonyból 
származó 
ebből: 
közfoglalkoztatásból 
származó 
 

 

 

 

2)  Társas és egyéni 
vállalkozásból,  
őstermelői, illetve 
szellemi és más  
önálló tevékenységből 
származó 
 

   

3)  Táppénz, 
gyermekgondozási  
támogatások 

 

 
 

4)  Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű  
rendszeres szociális 
ellátások 
Önkormányzat, járási 
hivatal és 
munkaügyi szervek 
által folyósított 
ellátások 

 

 

 

5)  Egyéb jövedelem 
 

   

6)  Összes jövedelem 
 

 
 

 

Kérelem indoklása: 

 

 

 

 

 



5./ Nyilatkozat az igényelt települési támogatás típusáról, és az igénylés során csatolt 

mellékletekről  

 Települési támogatás típusa Kérelmező által 
igényelt települési 
támogatás / igényelt 
támogatás típusa 
megjelölendő /  

Csatolt melléklet megjelölése 

1.  Gyógyszerkiadások viseléséhez 
nyújtott települési támogatás 
iránti kérelem  

 - Gyógyszer költségekre vonatkozó, 
háziorvosi igazolás 

- Gyógyszer költségekre vonatkozó  
szakorvosi igazolás 

2.  Rendkívüli települési támogatás  - Halotti anyakönyvi kivonat másolata 
- Eltemettetés költségeiről szóló számla 
másolata 

- Elemi kár megtörténtét bizonyító okirat 
másolata 

3.  Felsőoktatásban résztvevő 
diákok részére nyújtott 
települési támogatás 

 - Hallgatói jogviszony igazolás 

4.  Lakhatáshoz kapcsolódó 
rendszeres kiadásokhoz nyújtott 
települési támogatás 

 - Közüzemi számla másolat 

5.  Nevelési év kezdési 
támogatással 

 

- Nevelési intézmény által kibocsátott 
jogviszony igazolás  

- Képző intézmény által kibocsátott 
tanulói/ hallgatói jogviszony igazolás 

 

6./ Az alábbiakat elolvastam, értelmeztem, és magamra nézve kötelezőnek ismertem el. 

6.1. A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás iránti kérelemhez csatolni 

szükséges a  gyógyszer költségekre vonatkozó, háziorvosi, szakorvosi igazolást.  

6.2. Rendkívüli települési támogatás iránt benyújtott kérelemhez csatolni szükséges a rendkívüli 

élethelyzet alapjául szolgáló eseményt bizonyító okiratot: 

a) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulása érdekében benyújtott 
kérelem esetében a halotti anyakönyvi kivonatot, valamint az eltemettetés költségeiről szóló számla 
másolatát. 
b) elemi kár bekövetkezése miatti eseti rendkívüli települési támogatás iránti kérelemben az 
elemi kár megtörténtét bizonyító okiratot ( kárfelvételi jegyzőkönyv)  
c) tüzelőanyag vásárlására nyújtható eseti rendkívüli települési támogatás esetén a rendelet 1. 
számú mellékletében meghatározott, a kérelmező jövedelmi, vagyoni helyzetét alátámasztó 
nyilatkozatot. 

 
6.3. A felsőoktatásban résztvevő diákok részére nyújtott települési támogatás iránti kérelem 
mellékleteként csatolni szükséges a felsőoktatási intézmény által kibocsátott, hallgatói jogviszony 
igazolást. 
 
6.4. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz nyújtott települési támogatás iránti 
kérelem mellékleteként csatolni szükséges esetén a rendszeres kiadások igazolásához a közüzemi 
számlát/ számlákat.  
 
6.5. Nevelési év kezdési támogatással kapcsolatos kérelmeket tárgyév október 31. napjáig lehet 
az adott tanévre/nevelési évre vonatkozóan a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 



formanyomtatvány szerint benyújtani, a kérelem mellékleteként csatolni szükséges a nevelési/ 
képző intézmény által kibocsátott tanulói/ hallgatói jogviszony igazolást.  

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok a valóságnak 

megfelelnek.  

 

……………………………………, 20…. …………………………… 

 

_____________________________    ________________________ 

    kérelmező                      nagykorú hozzátartozó  

 


