
Települési támogatás iránti k é r e l e m 

 

Oroszló Község Önkormányzat 

 

Alulírott kérem, hogy részemre  

 

Rendkívüli települési támogatást megállapítani szíveskedjen. 

 

Személyi adataim 

 

Név (leánykori név):  ………………………………………. 

Anyja neve:    ………………………………………. 

Születési hely, időpont:  ………………………………………. 

Bejelentett állandó lakcím: ……………………………………….  

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

TAJ száma:    ………………………………………. 

 

A kérelemben foglaltakat megalapozó indokaim: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

Kelt: ……….év…………………hó……nap. 

            

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

               kérelmező aláírása 

Kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: 

 

NÉV: ROKONSÁGI 

FOK: 

(KÉRELMEZŐHÖZ 

VISZONYÍTVA) 

SZÜL.HELY., 

IDŐ: 

TAJ: Anyja 

neve: 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

A kérelemhez csatolandók: 



A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő(k) jövedelemigazolása 

(nyugdíjszelvénye) 

 
 

N Y I L A T K O Z A T 

 

Név: _______________________________________________________________________ 

 

Állandó lakcím: ______________________________________________________________ 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

 

-gyermekeimet egyedül nevelem.      igen - nem 

 

-családomban tartósan beteg, illetve fogyatékkal élő családtag él.      igen - nem 

 

   -a saját, valamint a velem egy háztartásban élő közeli hozzátartozóim 1 havi nettó 

jövedelme a következő: 

 

 Saját jövedelem Házastárs, élettárs Egyéb 

hozzátartozó 

1. Munkaviszonyból származó 

jövedelem (nettó) 

   

2. Nyugdíj    

3.Rokkant nyugdíj     

4. GYED, GYES    

5. Gyermektartásdíj    

6. Rendszeres nevelési segély    

7.Egyéb jogviszonyból     

származó rendszeres jövedelem. 

   

8. Egyéb jövedelem (vagyonból 

származó ösztöndíj, egyéb 

szociális járadék, stb.  

   

9. Családi pótlék    

10. Összes jövedelem    

11. Egy főre eső jövedelem   Ft/hó/fő:  

 

Kelt: ______év______________________hó______nap 

     

        ………………………………….. 

                                                        aláírás 

 
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 

Eltartásra kötelezett, vagy közeli hozzátartozónak számít a házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbe 

fogadott, mostoha és nevelt gyermek, örökbe fogadó, mostoha és nevelőszülő, testvér, élettárs.  

Az egy főre eső jövedelem kiszámításának módja: A kereső személyek jövedelmének összegét a közös 

háztartásban élő közeli hozzátartozók számával kell elosztani. A kapott egy főre eső jövedelmet a 11. sorban ell 

szerepeltetni. 

 

 



Települési támogatás iránti k é r e l e m 

 

Oroszló Község Önkormányzat 

 

Alulírott kérem, hogy részemre  

 

gyógyszerköltség illetve gyógyászati segédeszközök költségeihez egyszeri 

települési támogatást megállapítani szíveskedjen. 

 

Személyi adataim 

 

Név (leánykori név):  ………………………………………. 

Anyja neve:    ………………………………………. 

Születési hely, időpont:  ………………………………………. 

Bejelentett állandó lakcím: ……………………………………….  

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

TAJ száma:    ………………………………………. 

 

A kérelemben foglaltakat megalapozó indokaim: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

Kelt: ……….év…………………hó……nap. 

            

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

               kérelmező aláírása 

Kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: 

 

NÉV: ROKONSÁGI 

FOK: 

(KÉRELMEZŐHÖZ 

VISZONYÍTVA) 

SZÜL.HELY., 

IDŐ: 

TAJ: Anyja 

neve: 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    



A kérelemhez csatolandók: 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő(k) jövedelemigazolása 

(nyugdíjszelvénye) 

 
 

N Y I L A T K O Z A T 

 

Név: _______________________________________________________________________ 

 

Állandó lakcím: ______________________________________________________________ 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

 

-gyermekeimet egyedül nevelem.      igen - nem 

 

-családomban tartósan beteg, illetve fogyatékkal élő családtag él.      igen - nem 

 

   -a saját, valamint a velem egy háztartásban élő közeli hozzátartozóim 1 havi nettó 

jövedelme a következő: 

 

 Saját jövedelem Házastárs, élettárs Egyéb 

hozzátartozó 

1. Munkaviszonyból származó 

jövedelem (nettó) 

   

2. Nyugdíj    

3.Rokkant nyugdíj     

4. GYED, GYES    

5. Gyermektartásdíj    

6. Rendszeres nevelési segély    

7.Egyéb jogviszonyból     

származó rendszeres jövedelem. 

   

8. Egyéb jövedelem (vagyonból 

származó ösztöndíj, egyéb 

szociális járadék, stb.  

   

9. Családi pótlék    

10. Összes jövedelem    

11. Egy főre eső jövedelem   Ft/hó/fő:  

 

Kelt: ______év______________________hó______nap 

     

        ………………………………….. 

                                                        aláírás 

 
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 

Eltartásra kötelezett, vagy közeli hozzátartozónak számít a házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbe 

fogadott, mostoha és nevelt gyermek, örökbe fogadó, mostoha és nevelőszülő, testvér, élettárs.  

Az egy főre eső jövedelem kiszámításának módja: A kereső személyek jövedelmének összegét a közös 

háztartásban élő közeli hozzátartozók számával kell elosztani. A kapott egy főre eső jövedelmet a 11. sorban ell 

szerepeltetni. 



Települési támogatás iránti k é r e l e m 

 

Oroszló Község Önkormányzat 

 

Alulírott kérem, hogy részemre  

 

Elhunyt személy eltemetéséhez települési támogatást megállapítani 

szíveskedjen. 

 

Személyi adataim 

 

Név (leánykori név):  ………………………………………. 

Anyja neve:    ………………………………………. 

Születési hely, időpont:  ………………………………………. 

Bejelentett állandó lakcím: ……………………………………….  

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

TAJ száma:    ………………………………………. 

 

A kérelemben foglaltakat megalapozó indokaim: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

Kelt: ……….év…………………hó……nap. 

            

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

               kérelmező aláírása 

Kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: 

 

NÉV: ROKONSÁGI 

FOK: 

(KÉRELMEZŐHÖZ 

VISZONYÍTVA) 

SZÜL.HELY., 

IDŐ: 

TAJ: Anyja 

neve: 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    



A kérelemhez csatolandók: 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő(k) jövedelemigazolása 

(nyugdíjszelvénye) 

 
 

N Y I L A T K O Z A T 

 

Név: _______________________________________________________________________ 

 

Állandó lakcím: ______________________________________________________________ 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

 

-gyermekeimet egyedül nevelem.      igen - nem 

 

-családomban tartósan beteg, illetve fogyatékkal élő családtag él.      igen - nem 

 

   -a saját, valamint a velem egy háztartásban élő közeli hozzátartozóim 1 havi nettó 

jövedelme a következő: 

 

 Saját jövedelem Házastárs, élettárs Egyéb 

hozzátartozó 

1. Munkaviszonyból származó 

jövedelem (nettó) 

   

2. Nyugdíj    

3.Rokkant nyugdíj     

4. GYED, GYES    

5. Gyermektartásdíj    

6. Rendszeres nevelési segély    

7.Egyéb jogviszonyból     

származó rendszeres jövedelem. 

   

8. Egyéb jövedelem (vagyonból 

származó ösztöndíj, egyéb 

szociális járadék, stb.  

   

9. Családi pótlék    

10. Összes jövedelem    

11. Egy főre eső jövedelem   Ft/hó/fő:  

 

Kelt: ______év______________________hó______nap 

     

        ………………………………….. 

                                                        aláírás 

 
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 

Eltartásra kötelezett, vagy közeli hozzátartozónak számít a házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbe 

fogadott, mostoha és nevelt gyermek, örökbe fogadó, mostoha és nevelőszülő, testvér, élettárs.  

Az egy főre eső jövedelem kiszámításának módja: A kereső személyek jövedelmének összegét a közös 

háztartásban élő közeli hozzátartozók számával kell elosztani. A kapott egy főre eső jövedelmet a 11. sorban ell 

szerepeltetni. 



Települési támogatás iránti k é r e l e m 

 

Oroszló Község Önkormányzat 

 

Alulírott kérem, hogy részemre  

 

Gyermek születéséhez nyújtott egyszeri települési támogatást megállapítani 

szíveskedjen. 

 

Személyi adataim 

 

Név (leánykori név):  ………………………………………. 

Anyja neve:    ………………………………………. 

Születési hely, időpont:  ………………………………………. 

Bejelentett állandó lakcím: ……………………………………….  

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

TAJ száma:    ………………………………………. 

 

A kérelemben foglaltakat megalapozó indokaim: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

Kelt: ……….év…………………hó……nap. 

            

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

               kérelmező aláírása 

Kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: 

 

NÉV: ROKONSÁGI 

FOK: 

(KÉRELMEZŐHÖZ 

VISZONYÍTVA) 

SZÜL.HELY., 

IDŐ: 

TAJ: Anyja 

neve: 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    



A kérelemhez csatolandók: 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő(k) jövedelemigazolása 

(nyugdíjszelvénye) 

 
 

N Y I L A T K O Z A T 

 

Név: _______________________________________________________________________ 

 

Állandó lakcím: ______________________________________________________________ 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

 

-gyermekeimet egyedül nevelem.      igen - nem 

 

-családomban tartósan beteg, illetve fogyatékkal élő családtag él.      igen - nem 

 

   -a saját, valamint a velem egy háztartásban élő közeli hozzátartozóim 1 havi nettó 

jövedelme a következő: 

 

 Saját jövedelem Házastárs, élettárs Egyéb 

hozzátartozó 

1. Munkaviszonyból származó 

jövedelem (nettó) 

   

2. Nyugdíj    

3.Rokkant nyugdíj     

4. GYED, GYES    

5. Gyermektartásdíj    

6. Rendszeres nevelési segély    

7.Egyéb jogviszonyból     

származó rendszeres jövedelem. 

   

8. Egyéb jövedelem (vagyonból 

származó ösztöndíj, egyéb 

szociális járadék, stb.  

   

9. Családi pótlék    

10. Összes jövedelem    

11. Egy főre eső jövedelem   Ft/hó/fő:  

 

Kelt: ______év______________________hó______nap 

     

        ………………………………….. 

                                                        aláírás 

 
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 

Eltartásra kötelezett, vagy közeli hozzátartozónak számít a házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbe 

fogadott, mostoha és nevelt gyermek, örökbe fogadó, mostoha és nevelőszülő, testvér, élettárs.  

Az egy főre eső jövedelem kiszámításának módja: A kereső személyek jövedelmének összegét a közös 

háztartásban élő közeli hozzátartozók számával kell elosztani. A kapott egy főre eső jövedelmet a 11. sorban ell 

szerepeltetni. 



Települési támogatás iránti k é r e l e m 

 

Oroszló Község Önkormányzat 

 

Alulírott kérem, hogy részemre  

 

LAKHATÁSI CÉLRA NYÚJTOTT települési támogatást megállapítani 

szíveskedjen. 

 

Személyi adataim 

 

Név (leánykori név):  ………………………………………. 

Anyja neve:    ………………………………………. 

Születési hely, időpont:  ………………………………………. 

Bejelentett állandó lakcím: ……………………………………….  

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

TAJ száma:    ………………………………………. 

 

A kérelemben foglaltakat megalapozó indokaim: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

Kelt: ……….év…………………hó……nap. 

            

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

               kérelmező aláírása 

Kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: 

 

NÉV: ROKONSÁGI 

FOK: 

(KÉRELMEZŐHÖZ 

VISZONYÍTVA) 

SZÜL.HELY., 

IDŐ: 

TAJ: Anyja 

neve: 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    



A kérelemhez csatolandók: 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő(k) jövedelemigazolása 

(nyugdíjszelvénye) 

 
 

N Y I L A T K O Z A T 

 

Név: _______________________________________________________________________ 

 

Állandó lakcím: ______________________________________________________________ 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

 

-gyermekeimet egyedül nevelem.      igen - nem 

 

-családomban tartósan beteg, illetve fogyatékkal élő családtag él.      igen - nem 

 

   -a saját, valamint a velem egy háztartásban élő közeli hozzátartozóim 1 havi nettó 

jövedelme a következő: 

 

 Saját jövedelem Házastárs, élettárs Egyéb 

hozzátartozó 

1. Munkaviszonyból származó 

jövedelem (nettó) 

   

2. Nyugdíj    

3.Rokkant nyugdíj     

4. GYED, GYES    

5. Gyermektartásdíj    

6. Rendszeres nevelési segély    

7.Egyéb jogviszonyból     

származó rendszeres jövedelem. 

   

8. Egyéb jövedelem (vagyonból 

származó ösztöndíj, egyéb 

szociális járadék, stb.  

   

9. Családi pótlék    

10. Összes jövedelem    

11. Egy főre eső jövedelem   Ft/hó/fő:  

 

Kelt: ______év______________________hó______nap 

     

        ………………………………….. 

                                                        aláírás 

 
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 

Eltartásra kötelezett, vagy közeli hozzátartozónak számít a házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbe 

fogadott, mostoha és nevelt gyermek, örökbe fogadó, mostoha és nevelőszülő, testvér, élettárs.  

Az egy főre eső jövedelem kiszámításának módja: A kereső személyek jövedelmének összegét a közös 

háztartásban élő közeli hozzátartozók számával kell elosztani. A kapott egy főre eső jövedelmet a 11. sorban ell 

szerepeltetni. 



Települési támogatás iránti k é r e l e m 

 

Oroszló Község Önkormányzat 

 

Alulírott kérem, hogy részemre  

 

GYERMEK ÉTKEZÉS TÉRÍTÉSI DÍJ támogatást megállapítani szíveskedjen. 

 

Személyi adataim 

 

Név (leánykori név):  ………………………………………. 

Anyja neve:    ………………………………………. 

Születési hely, időpont:  ………………………………………. 

Bejelentett állandó lakcím: ……………………………………….  

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

TAJ száma:    ………………………………………. 

 

A kérelemben foglaltakat megalapozó indokaim: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

Kelt: ……….év…………………hó……nap. 

            

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

               kérelmező aláírása 

Kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: 

NÉV: ROKONSÁGI FOK: 

(KÉRELMEZŐHÖZ 

VISZONYÍTVA) 

SZÜL.HELY., 

IDŐ: 

TAJ: Anyja 

neve: 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

A kérelemhez csatolandók: 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő(k) jövedelemigazolása 

(nyugdíjszelvénye) 



 
 

N Y I L A T K O Z A T 

 

Név: _______________________________________________________________________ 

 

Állandó lakcím: ______________________________________________________________ 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

 

-gyermekeimet egyedül nevelem.      igen - nem 

 

-családomban tartósan beteg, illetve fogyatékkal élő családtag él.      igen - nem 

 

   -a saját, valamint a velem egy háztartásban élő közeli hozzátartozóim 1 havi nettó 

jövedelme a következő: 

 

 Saját jövedelem Házastárs, élettárs Egyéb 

hozzátartozó 

1. Munkaviszonyból származó 

jövedelem (nettó) 

   

2. Nyugdíj    

3.Rokkant nyugdíj     

4. GYED, GYES    

5. Gyermektartásdíj    

6. Rendszeres nevelési segély    

7.Egyéb jogviszonyból     

származó rendszeres jövedelem. 

   

8. Egyéb jövedelem (vagyonból 

származó ösztöndíj, egyéb 

szociális járadék, stb.  

   

9. Családi pótlék    

10. Összes jövedelem    

11. Egy főre eső jövedelem   Ft/hó/fő:  

 

Kelt: ______év______________________hó______nap 

     

        ………………………………….. 

                                                        aláírás 

 
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 

Eltartásra kötelezett, vagy közeli hozzátartozónak számít a házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbe 

fogadott, mostoha és nevelt gyermek, örökbe fogadó, mostoha és nevelőszülő, testvér, élettárs.  

Az egy főre eső jövedelem kiszámításának módja: A kereső személyek jövedelmének összegét a közös 

háztartásban élő közeli hozzátartozók számával kell elosztani. A kapott egy főre eső jövedelmet a 11. sorban ell 

szerepeltetni. 


