
 

2. melléklet 

 

 

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM 
 

 
 

Kérelmező neve:  .........................................................................................................................  

Kérelmező születési neve:  ..........................................................................................................  

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

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

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

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ-szám):  ......................................................................  

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

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

 

A 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. 

 

 

A kérelmező háztartásában élők adatai 

  

 

A B C D E F 

N é v 

(születési neve) Anyja neve Születési helye, ideje  

(év, hó, nap) 

Társadalom- 

biztosítási Azonosító 

Jele 

Családi 

kapcsolat 

megnevezése 

Megjegyzés

* 

1.             

2. 
            

3. 
            

4.             

5. 
            

6. 
      

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha pl. 
a) a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, 
b) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását 
 



 

Jövedelmi adatok 
 

A jövedelmek típusai 
A kérelmező  

jövedelme 

 

Házastárs 

(élettárs) 

jövedelme 

Egyéb rokon  

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, balettművészeti 

életjáradék, átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a 

nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló 

jogszabály hatálya alá tartozó ellátás 

            

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, kis összegű kifizetések stb.) 
            

7. A család összes nettó jövedelme              

 

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1–6. pontjában feltüntetett 

jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a 

gyermekgondozási segély (GYES) igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely 

folyósítja, valamint a gyermeknevelési támogatás (GYET) és a fogyatékossági támogatás 

(FOT) igazolását. 

 
 

Az ügyintéző tölti ki! 
 

Együtt élők összes nettó jövedelme: ...................................................................... Ft 

 

Egy főre jutó jövedelem: ........................................................................................ Ft 
 

 

A rendkívüli települési támogatás igénylésének indoka (Kérelmenként egy jelölhető!) 

 Betegség (gyógyszerkiadás, kórházi kezelés költségeinek mérséklése) 

 Hozzátartozó eltemettetése 

 Elemi kár enyhítése 

 Válsághelyzetben lévő várandós anya 

 Iskoláztatással kapcsolatos költségek mérséklése (kivéve tanszertámogatás) 

 Gyermek fogadásának előkészítése (gyermek születéséhez kapcsolódóan) 

 Gyermekvédelem (gyermek nevelésbe vétele, családba visszafogadása, hátrányos helyzet mérséklése) 

 Kamatmentes szociális kölcsön 



 

A fent jelölt rendkívüli települési támogatási igény részletes indoklása: 

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

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

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

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

 

 

Bankszámla, ahova a támogatás utalását kérem: ....................................................................  

A részemre megállapított támogatást házipénztárból kívánom felvenni. 

 

 

Települési temetési támogatási kérelem esetén: 

 

Az eltemetett hozzátartozó neve: ..........................................................................................  

Rokoni kapcsolat: ..................................................................................................................  

A haláleset helye, időpontja: .................................................................................................  

A temetés költségei: ..............................................................................................................  

Halotti anyakönyvi folyószám: .............................................................................................  

Az elhunyttal volt-e tartási, életjáradéki, öröklési szerződés:  IGEN  NEM 

 

A települési temetési támogatás kérelemhez csatolni kell a temetési számla eredeti példányát és a 

halotti anyakönyvi kivonat másolatát. 

 

A települési temetési támogatás kérelem benyújtásával nyilatkozom arról, hogy más önkormányzattól 

– az elhunyt után – nem részesültem temetési támogatásban és a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV 

tv. alapján temetési hozzájárulásban. 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek 

és tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény alapján az NAV-nál ellenőrizhető. 

 

Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve háztartásomban élők adatait a 

jogosultság megállapítása és teljesítése céljából felhasználják. 

 

 

Somogyudvarhely, ……………………………………. 

 

 
 …………………………………… 

 kérelmező aláírása 
 
_____________________________________________ 

A kérelemhez mellékelni kell a család jövedelmeiről szóló összes igazolást, valamint amennyiben releváns az 

eredet temetési számlát, kórházi kezelésről szóló igazolást, tartós táppénz esetén orvosi igazolás! 


