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1. melléklet az 5/2021. (V.18.) önkormányzati rendelethez 
 

KÉRELEM 
 

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 
 
I. AZ ÜGYFÉL ADATAI 

Név: ........................................................................................................................................ 

Születési név: .......................................................................................................................... 

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ......................................................................................... 

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

Lakóhelye: ............................................................................................................................... 

Tartózkodási helye: .................................................................................................................. 

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

Állampolgársága: ..................................................................................................................... 

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

Bankszámlaszáma: …………………………………………………………………………… 
 
 
II. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS FORMÁJA, KIFIZETÉSÉNEK MÓDJA: 
 
Aláhúzással jelölje meg a kérelmezett rendkívüli települési támogatás formáját:  

A. ESETI TÁMOGATÁS 

B. RENDKÍVÜLI GYÓGYSZERTÁMOGATÁS ÉS GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ 

VÁSÁRLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 

C. KAMATMENTES SZOCIÁLIS KÖLCSÖN 

D. TŰZIFATÁMOGATÁS 

 

(A fenti helyzetet igazoló nyilatkozatok, iratok csatolandók!) 

 
A támogatás folyósítását: 
 
 természetben 
 házi pénztárból 
 bankszámlára kérem: 
Számlavezető pénzintézet neve:………………………………………………………………………. 
Számla száma: ………………………… - ……………………………. -…………………………. 
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III. A KÉRELEM INDOKOLÁSA 

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

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

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

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

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

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

 
IV. AZ ÜGYFÉL CSALÁDI KÖRÜLMÉNYEI: 
 
Nyilatkozom, hogy házas, élettárs, egyedülálló (hajadon, nőtlen, elvált, özvegy, házastársamtól külön élek és 
nincs élettársam) vagyok. 
 
(A megfelelő szövegrész aláhúzandó!) 

Az ügyfél idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 

□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 
□ EU kék kártyával rendelkező, vagy 
□ bevándorolt/letelepedett, vagy 
□ menekült/oltalmazott/hontalan. 
 
V. AZ ÜGYFÉL CSALÁDJÁBAN ÉLŐ KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK ADATAI 
 
Az ügyféllel azonos lakcímen, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: …… fő 
 

 
A B C D E 

 
Közeli hozzátartozó 
neve (születési neve) Anyja neve Születési helye, 

ideje (év, hó, nap) 

Társadalom- 
biztosítási 

Azonosító Jele 

Családi kapcsolat 
megnevezése 

 

1. 
     

 

2. 
     

 

3. 
     

 

4. 
     

 

5. 
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VI. JÖVEDELEM NYILATKOZAT 

 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 6.§ (1) bekezdése 
értelmében, az ügyfél a közigazgatási hatósági eljárásban köteles jóhiszeműen eljárni. Magatartása nem 
irányulhat a hatóság megtévesztésére, vagy a döntéshozatal illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. 
Az Ákr. 77.§ (1) bekezdése alapján azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az okozott 
többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. 

 
Az ügyféllel azonos lakcímen, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók havi jövedelme forintban: 
 

A jövedelmek típusai 
A ügyfél 

jövedelme 

Az ügyféllel 
közös 

háztartásban élő 
házastárs/élettárs 

jövedelme 

Az ügyféllel közös háztartásban élők 
jövedelme 

Összesen 

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

   
   

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

   
   

3. Nyugellátás, megváltozott 
munkaképességű személyek 
ellátásai (például rokkantsági 
ellátás, rehabilitációs ellátás), 
korhatár előtti ellátás, szolgálati 
járandóság, átmeneti 
bányászjáradék, időskorúak 
járadéka, özvegyi járadék, a 
nyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátások emeléséről szóló 
jogszabály hatálya alá tartozó 
ellátás (Sztv.4.§ i.) pont) 

   
   

4. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások (különösen: 
gyermekgondozási díj (GYED), 
gyermekgondozási segély (GYES), 
gyermeknevelési támogatás 
(GYET), családi pótlék, 
gyermektartásdíj, árvaellátás) 

   
   

5. Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósított 
rendszeres pénzbeli ellátások 

   
   

6. Egyéb jövedelem (különösen: 
kapott tartás-, ösztöndíj, 
értékpapírból származó jövedelem) 

   
   

7. A család összes nettó jövedelme 
   

   

8. A család összes nettó 
jövedelmét csökkentő
tényezők (fizetett tartásdíj összege) 

   
   

 
Egy főre jutó nettó jövedelem:.........................Ft/hó. (ügyintéző tölti ki) 
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A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál 
régebbiek nem lehetnek. 
 
 
VII. AZ ÜGYFÉL LAKÁSKÖRÜLMÉNYEI: 

A lakás alapterülete: ....... négyzetméter 

A lakáshasználati jogcím: tulajdonos, tulajdonos családtagja, haszonélvező, főbérlő, főbérlő rokona, 
albérlő, bérlőtárs, eltartó, szívességi használó, jogcím nélküli használó 

A lakás komfortfokozata: összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfortnélküli 

 
VIII. VAGYONNYILATKOZAT 
 

I. Az ügyfél személyes adatai 

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

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

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

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

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

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

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

II. AZ ügyfél 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 

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó) 

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 

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: ........... m2, 
tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év 
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Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: 
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, 
tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

II. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű: ' 

a)személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 

szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

b)tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám 

szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő 
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

(Megjegyzés: Ha az ügyfél vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a 
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a 
vagyonnyilatkozatban 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.  
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.) 

 

 

Kelt, ................. év .............................. hó ............ nap 

 
 
 
        ………………………………………….. 
          ügyfél aláírása 
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IX. EGYÉB NYILATKOZATOK 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört 
gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján – ellenőrizheti.   

Alulírott hozzájárulok a kérelemben szereplő adataimnak, illetve a háztartásomban élők adatainak a 
szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 

Kijelentem, hogy a települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó 
döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással 
törölni!) 

 

Kelt, ................. év .............................. hó ............ nap 

 
 
 
        ………………………………………….. 
          ügyfél aláírása 
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A KÉRELEMHEZ MINDEN ESETBEN MELLÉKELNI KELL: 

Jövedelem vonatkozásában: 
- munkabérről a munkáltató által fizetett táppénzről a kérelem benyújtását megelőző havi, a munkáltató által 
kiállított jövedelemigazolás; 
- vállalkozó, őstermelő esetében a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt 
szerzett jövedelemről a NAV igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről szóló nyilatkozat; 
- nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül 
megelőző 12 hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat; 
-álláskeresési támogatás esetén az állami foglalkoztató szerv megállapító határozata és a kérelem benyújtását 
megelőző havi ellátásösszegét igazoló szelvény, vagy bankszámlakivonat; 
- nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás, árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi 
igazolószelvény (nyugdíjösszesítő), vagy bankszámlakivonat; 
- gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény 
vagy bankszámlakivonat; 
- gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény, bankszámlakivonat, 
vagy az összegről szóló büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat, és a házasság felbontását, 
gyermekelhelyezést, gyermektartásdíjat tartalmazó bírósági ítélet, vagy szülői egyezség; 
- magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás; 
- ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás; 
- amennyiben az ügyfél, vagy a vele közös háztartásban lakó közeli hozzátartozója, vagy más személy 
rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat és az állami foglalkoztatási szerv 
igazolása ennek tényéről és hogy ellátásban nem részesül; 
- egyéb jövedelmek esetén az ügyfél büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat. 
- képviselő útján nyújtja be kérelmét, abban az esetben a képviseletre való jogosultságot igazoló okiratot 
(gondnok kirendelő határozat, két tanú által aláírt meghatalmazás). 
 
Váratlan élethelyzet igazolására:  
Minden olyan okirat (pl. kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat, közüzemi szolgáltatóhoz 
utalás esetén a közüzemi számlák másolata stb.) amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet 
 
Gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatására: 
Gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz vásárlásának támogatása esetén ezek költségéről szóló 
igazolás, számla, és annak hatósági igazolása, hogy közgyógyellátásra nem jogosult; 
 
Tűzifatámogatás: 
Jogosultság fennállásának igazolása a jövedelemigazolás mellett az arra vonatkozó iratokkal, határozattal  
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2. melléklet az 5/2021. (V.18.) önkormányzati rendelethez 

KÉRELEM 

LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTHATÓ 
TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 

 
I. AZ ÜGYFÉL ADATAI 

Név: ........................................................................................................................................ 

Születési név: .......................................................................................................................... 

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ......................................................................................... 

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

Lakóhelye: ............................................................................................................................... 

Tartózkodási helye: .................................................................................................................. 

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

Állampolgársága: ..................................................................................................................... 

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

Bankszámlaszáma: …………………………………………………………………………… 
 
 
II. A TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉNEK MÓDJA: 
 
A támogatás folyósítását: 
 
 természetben 
 házi pénztárból 
 bankszámlára kérem: 
Számlavezető pénzintézet neve: ………………………………………………………………………. 
Számla száma: ………………………… - ……………………………. -……………………………. 
Közüzemi szolgáltató részére kérem átutalni: 
Szolgáltató neve: ………………………………………………………………………………………. 
Szolgáltató számlaszáma: ………………. - ……………………………. - …………………………… 
 

III. A KÉRELEM INDOKOLÁSA 

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

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

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

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

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

 

IV. AZ ÜGYFÉL CSALÁDI KÖRÜLMÉNYEI: 
 
Nyilatkozom, hogy házas, élettárs, egyedülálló (hajadon, nőtlen, elvált, özvegy, házastársamtól külön élek és 
nincs élettársam) vagyok. 
 
(A megfelelő szövegrész aláhúzandó!) 

Az ügyfél idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 

□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 
□ EU kék kártyával rendelkező, vagy 
□ bevándorolt/letelepedett, vagy 
□ menekült/oltalmazott/hontalan. 
 
 
V. AZ ÜGYFÉL CSALÁDJÁBAN ÉLŐ KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK ADATAI 
 
Az ügyféllel azonos lakcímen, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: …… fő 
 

 
A B C D E 

 
Közeli hozzátartozó 
neve (születési neve) Anyja neve Születési helye, 

ideje (év, hó, nap) 

Társadalom- 
biztosítási 

Azonosító Jele 

Családi kapcsolat 
megnevezése 

 

1. 
     

 

2. 
     

 

3. 
     

 

4. 
     

 

5. 
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VI. JÖVEDELEM NYILATKOZAT 
 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 6.§ (1) bekezdése 
értelmében, az ügyfél a közigazgatási hatósági eljárásban köteles jóhiszeműen eljárni. Magatartása nem 
irányulhat a hatóság megtévesztésére, vagy a döntéshozatal illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. 
Az Ákr. 77.§ (1) bekezdése alapján azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az okozott 
többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. 

 
Az ügyféllel azonos lakcímen, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók havi jövedelme forintban: 
 

A jövedelmek típusai 
A ügyfél 

jövedelme 

Az ügyféllel 
közös 

háztartásban élő 
házastárs/élettárs 

jövedelme 

Az ügyféllel közös háztartásban élők 
jövedelme 

Összesen 

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

   
   

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

   
   

3. Nyugellátás, megváltozott 
munkaképességű személyek 
ellátásai (például rokkantsági 
ellátás, rehabilitációs ellátás), 
korhatár előtti ellátás, szolgálati 
járandóság, átmeneti 
bányászjáradék, időskorúak 
járadéka, özvegyi járadék, a 
nyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátások emeléséről szóló 
jogszabály hatálya alá tartozó 
ellátás (Sztv.4.§ i.) pont) 

   
   

4. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások (különösen: 
gyermekgondozási díj (GYED), 
gyermekgondozási segély (GYES), 
gyermeknevelési támogatás 
(GYET), családi pótlék, 
gyermektartásdíj, árvaellátás) 

   
   

5. Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósított 
rendszeres pénzbeli ellátások 

   
   

6. Egyéb jövedelem (különösen: 
kapott tartás-, ösztöndíj, 
értékpapírból származó jövedelem) 

   
   

7. A család összes nettó jövedelme 
   

   

8. A család összes nettó 
jövedelmét csökkentő
tényezők (fizetett tartásdíj összege) 

   
   

 
Egy főre jutó nettó jövedelem:.........................Ft/hó. (ügyintéző tölti ki) 
A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál 
régebbiek nem lehetnek. 
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VII. VAGYONNYILATKOZAT 
 

I. Az ügyfél személyes adatai 

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

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

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

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

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

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

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

II. AZ ügyfél 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 

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó) 

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 

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: ........... m2, 
tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: 
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, 
tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
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II. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű: ' 

a)személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 

szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

b)tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám 

szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő 
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

(Megjegyzés: Ha az ügyfél vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a 
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a 
vagyonnyilatkozatban 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.  
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.) 
 
 
VIII. AZ ÜGYFÉL LAKÁSKÖRÜLMÉNYEI: 

A lakás alapterülete: ....... négyzetméter 

A lakáshasználati jogcím: tulajdonos, tulajdonos családtagja, haszonélvező, főbérlő, főbérlő rokona, 
albérlő, bérlőtárs, eltartó, szívességi használó, jogcím nélküli használó 

A lakás komfortfokozata: összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfortnélküli 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy: 
a.) életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek ( a megfelelő rész aláhúzandó); 
b.) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek; 
c.) tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a 
NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján – ellenőrizheti; 
d.) Alulírott hozzájárulok a kérelemben szereplő adataimnak, illetve a háztartásomban élők adatainak a 
szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 

 

Kelt, ................. év .............................. hó ............ nap 

 
 
 
        ………………………………………….. 
          ügyfél aláírása 
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A KÉRELEMHEZ MINDEN ESETBEN MELLÉKELNI KELL: 

Jövedelem vonatkozásában: 
- munkabérről a munkáltató által fizetett táppénzről a kérelem benyújtását megelőző havi, a munkáltató által 
kiállított jövedelemigazolás; 
- vállalkozó, őstermelő esetében a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt 
szerzett jövedelemről a NAV igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről szóló nyilatkozat; 
- nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül 
megelőző 12 hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat; 
-álláskeresési támogatás esetén az állami foglalkoztató szerv megállapító határozata és a kérelem benyújtását 
megelőző havi ellátásösszegét igazoló szelvény, vagy bankszámlakivonat; 
- nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás, árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi 
igazolószelvény (nyugdíjösszesítő), vagy bankszámlakivonat; 
- gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény 
vagy bankszámlakivonat; 
- gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény, bankszámlakivonat, 
vagy az összegről szóló büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat, és a házasság felbontását, 
gyermekelhelyezést, gyermektartásdíjat tartalmazó bírósági ítélet, vagy szülői egyezség; 
- magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás; 
- ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás; 
- amennyiben az ügyfél, vagy a vele közös háztartásban lakó közeli hozzátartozója, vagy más személy 
rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat és az állami foglalkoztatási szerv 
igazolása ennek tényéről és hogy ellátásban nem részesül; 
- egyéb jövedelmek esetén az ügyfél büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat. 
- képviselő útján nyújtja be kérelmét, abban az esetben a képviseletre való jogosultságot igazoló okiratot 
(gondnok kirendelő határozat, két tanú által aláírt meghatalmazás). 
 
Váratlan élethelyzet igazolására:  
minden olyan okirat (pl. kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat stb.) amely igazolja a 
létfenntartási gondot, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet. 
 
Lakhatási támogatáshoz: 
Közüzemi szolgáltatóhoz utalás esetén a közüzemi számlák másolata 
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3. melléklet az 5/2021. (V.18.) önkormányzati rendelethez 

KÉRELEM 

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 

 

I. AZ ÜGYFÉL ADATAI 

Név: ........................................................................................................................................ 

Születési név: .......................................................................................................................... 

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ......................................................................................... 

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

Lakóhelye: ............................................................................................................................... 

Tartózkodási helye: .................................................................................................................. 

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

Állampolgársága: ..................................................................................................................... 

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

Bankszámlaszáma: …………………………………………………………………………… 
 
 
II. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS FORMÁJA, KIFIZETÉSÉNEK MÓDJA: 
 
Aláhúzással jelölje meg a kérelmezett rendkívüli települési támogatás formáját:  

A. TEMETÉSI TÁMOGATÁS 

B. TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS 

C. FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓK TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSA 

D. ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMBAN RÉSZT VEVŐK TELEPÜLÉSI 

TÁMOGATÁSA 

E. HÁZTARTÁSOK TÁMOGATÁSA 

F. IDŐSEK TÁMOGATÁSA 

(A fenti helyzetet igazoló nyilatkozatok, iratok csatolandók!) 
 
A támogatás folyósítását: 
 
 természetben 
 házi pénztárból 
 bankszámlára kérem: 
Számlavezető pénzintézet neve:………………………………………………………………………. 
Számla száma: ………………………… - ……………………………. -…………………………. 
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III. A KÉRELEM INDOKOLÁSA 

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

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

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

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

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

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

 
IV. AZ ÜGYFÉL CSALÁDI KÖRÜLMÉNYEI: 
 
Nyilatkozom, hogy házas, élettárs, egyedülálló (hajadon, nőtlen, elvált, özvegy, házastársamtól külön élek és 
nincs élettársam) vagyok. 
 
(A megfelelő szövegrész aláhúzandó!) 

Az ügyfél idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 

□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 
□ EU kék kártyával rendelkező, vagy 
□ bevándorolt/letelepedett, vagy 
□ menekült/oltalmazott/hontalan. 
 
 
V. AZ ÜGYFÉL CSALÁDJÁBAN ÉLŐ KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK ADATAI 
 
Az ügyféllel azonos lakcímen, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: …… fő 
 

 
A B C D E 

 
Közeli hozzátartozó 
neve (születési neve) Anyja neve Születési helye, 

ideje (év, hó, nap) 

Társadalom- 
biztosítási 

Azonosító Jele 

Családi kapcsolat 
megnevezése 

 

1. 
     

 

2. 
     

 

3. 
     

 

4. 
     

 

5. 
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VI. JÖVEDELEM NYILATKOZAT 
 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 6.§ (1) bekezdése 
értelmében, az ügyfél a közigazgatási hatósági eljárásban köteles jóhiszeműen eljárni. Magatartása nem 
irányulhat a hatóság megtévesztésére, vagy a döntéshozatal illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. 
Az Ákr. 77.§ (1) bekezdése alapján azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az okozott 
többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. 

 
Az ügyféllel azonos lakcímen, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók havi jövedelme forintban: 
 

A jövedelmek típusai 
A ügyfél 

jövedelme 

Az ügyféllel 
közös 

háztartásban élő 
házastárs/élettárs 

jövedelme 

Az ügyféllel közös háztartásban élők 
jövedelme 

Összesen 

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

   
   

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

   
   

3. Nyugellátás, megváltozott 
munkaképességű személyek 
ellátásai (például rokkantsági 
ellátás, rehabilitációs ellátás), 
korhatár előtti ellátás, szolgálati 
járandóság, átmeneti 
bányászjáradék, időskorúak 
járadéka, özvegyi járadék, a 
nyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátások emeléséről szóló 
jogszabály hatálya alá tartozó 
ellátás (Sztv.4.§ i.) pont) 

   
   

4. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások (különösen: 
gyermekgondozási díj (GYED), 
gyermekgondozási segély (GYES), 
gyermeknevelési támogatás 
(GYET), családi pótlék, 
gyermektartásdíj, árvaellátás) 

   
   

5. Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósított 
rendszeres pénzbeli ellátások 

   
   

6. Egyéb jövedelem (különösen: 
kapott tartás-, ösztöndíj, 
értékpapírból származó jövedelem) 

   
   

7. A család összes nettó jövedelme 
   

   

8. A család összes nettó 
jövedelmét csökkentő
tényezők (fizetett tartásdíj összege) 

   
   

 
Egy főre jutó nettó jövedelem:.........................Ft/hó. (ügyintéző tölti ki) 
A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál 
régebbiek nem lehetnek. 
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VII. AZ ÜGYFÉL LAKÁSKÖRÜLMÉNYEI: 

A lakás alapterülete: ....... négyzetméter 

A lakáshasználati jogcím: tulajdonos, tulajdonos családtagja, haszonélvező, főbérlő, főbérlő rokona, 
albérlő, bérlőtárs, eltartó, szívességi használó, jogcím nélküli használó 

A lakás komfortfokozata: összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfortnélküli 

 
VIII. VAGYONNYILATKOZAT 
 

I. Az ügyfél személyes adatai 

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

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

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

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

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

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

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

II. AZ ügyfél 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 

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó) 

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 

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: ........... m2, 
tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
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4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: 
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, 
tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

II. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű: ' 

a)személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 

szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

b)tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám 

szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő 
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

(Megjegyzés: Ha az ügyfél vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a 
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a 
vagyonnyilatkozatban 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.  
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.) 

 

 

Kelt, ................. év .............................. hó ............ nap 

 
 
 
        ………………………………………….. 
          ügyfél aláírása 
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IX. EGYÉB NYILATKOZATOK 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört 
gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján – ellenőrizheti.   

Alulírott hozzájárulok a kérelemben szereplő adataimnak, illetve a háztartásomben élők adatainak a 
szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 

Kijelentem, hogy a települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó 
döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással 
törölni!) 

 

Kelt, ................. év .............................. hó ............ nap 

 
 
 
        ………………………………………….. 
          ügyfél aláírása 
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A KÉRELEMHEZ MINDEN ESETBEN MELLÉKELNI KELL: 

Jövedelem vonatkozásában: 
- munkabérről a munkáltató által fizetett táppénzről a kérelem benyújtását megelőző havi, a munkáltató által 
kiállított jövedelemigazolás; 
- vállalkozó, őstermelő esetében a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt 
szerzett jövedelemről a NAV igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről szóló nyilatkozat; 
- nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül 
megelőző 12 hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat; 
-álláskeresési támogatás esetén az állami foglalkoztató szerv megállapító határozata és a kérelem benyújtását 
megelőző havi ellátásösszegét igazoló szelvény, vagy bankszámlakivonat; 
- nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás, árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi 
igazolószelvény (nyugdíjösszesítő), vagy bankszámlakivonat; 
- gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény 
vagy bankszámlakivonat; 
- gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény, bankszámlakivonat, 
vagy az összegről szóló büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat, és a házasság felbontását, 
gyermekelhelyezést, gyermektartásdíjat tartalmazó bírósági ítélet, vagy szülői egyezség; 
- magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás; 
- ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás; 
- amennyiben az ügyfél, vagy a vele közös háztartásban lakó közeli hozzátartozója, vagy más személy 
rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat és az állami foglalkoztatási szerv 
igazolása ennek tényéről és hogy ellátásban nem részesül; 
- egyéb jövedelmek esetén az ügyfél büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat. 
- képviselő útján nyújtja be kérelmét, abban az esetben a képviseletre való jogosultságot igazoló okiratot 
(gondnok kirendelő határozat, két tanú által aláírt meghatalmazás). 
 
Temetési támogatás: 
Elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolata, a támogatást kérő, vagy vele egy háztartásban élő 
családtagja nevére kiállított temetési számla eredeti példánya 
 
Tanévkezdési támogatás: 
Óvodalátogatási igazolás, Iskolalátogatási igazolás, támogatással érintett gyermek adatai (név, szül.helye, 
idő, anyja neve, oktatási intézmény megjelölése) 
 
Felsőoktatásban tanulók települési támogatása: 
Bursa Hungarica pályázati kiírásban előírt feltételeknek való megfelelés igazolása 
 
Arany János Tehetséggondozási Programban részt vevők települési támogatása 
Tehetséggondozási programban való részvétel igazolása 
 
Háztartások támogatása: 
lakcímigazolás (lakcímkártyával) 
 
Idősek támogatása 
lakcímigazolás, életkor igazolása (pl. lakcímkártyával) 
 
 


