
6. melléklet a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról és szociális 

ellátásokról szóló 29/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez1 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

KÉRELEM 

rendkívüli települési támogatás megállapításához 

 

I. Az igénylő adatai: 
1./ Kérelmező neve /születési neve/: 

___________________________________________________________________________ 

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/  

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:____________________________________ 

lak.ig.sz:____________________________________________________________________ 

Adószám:_____________________________szem.ig.szám:___________________________ 

Születési helye: ____________________________ Anyja neve:________________________ 

Születés ideje: _________ év ________________ hónap _______ nap.  

Telefonszám: __________________________ e-mail:_______________________________ 

 

2./ Állampolgársága:  

- magyar 

- egyéb: ……………….. 

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 

  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy  

  EU kék kártyával rendelkező, vagy 

  bevándorolt/letelepedett, vagy 

  menekült/oltalmazott/hontalan. 

 

3./ Családi állapota:  

egyedülálló (hajadon, nőtlen) // egyedül élő // házastársával, élettársával, bejegyzett élettársával élő // 

házastársától, bejegyzett élettárásától külön élő // elvált, özvegy 

(a megfelelő rész aláhúzandó)  

 

4./ Lakóhely:  

____________________helység____________________utca________sz.____em.______ajtó  

 

Tartózkodási hely:  

____________________helység____________________utca________sz.____em. _____ ajtó  

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek.  

(megfelelő rész aláhúzandó) 

 

5./ A kérelem benyújtásának időpontjában a rendkívüli települési támogatást kérelmezővel közös 

háztartásban élők adatai:  

                                                 
1 2019.03.01. napi hatállyal módosította a a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról és 

szociális ellátásokról szóló 29/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2019. (II.12.) 

önkormányzati rendelet 9.  §-a. 

Iktató bélyegző helye: Érkeztető bélyegző helye: 



   

  

  

  

 

II. A rendkívüli települési támogatás igénylésének indoka: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

II.1.) A rendkívüli települési támogatás megállapítását az alábbira tekintettel kérem:  
a) betegséghez (beteg személy egészségi állapotának helyreállításához),  

b) halálesethez, 

c) elemi kár elhárításához, 

d) gyógyszerkiadások csökkentéséhez, 

e)   iskoláztatáshoz, óvodáztatáshoz, 

f)    a gyermek fogadásának előkészítéséhez, 

l)  nevelésbe vett kiskorú vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett, utógondozói 

ellátásban részesülő fiatal felnőtt iskoláztatásához, továbbá fogyatékkal élő gyermek 

habilitációs-rehabilitációs ellátásához, speciális terápiás foglalkozásainak, eszközeinek 

költségéhez, 

m) kizárólag adott naptári év január 01. napjától március 31. napjáig, és adott naptári év október 

01. napjától december 31. napjáig – tűzifavásárláshoz, 

n) egyebekhez 

 

III. Jövedelmi adatok 

A jövedelmek típusai 
A kérelmező 

jövedelme 

A kérelmezővel 

közös háztartásban 

élő házastárs 

(élettárs) 

jövedelme 

Kérelmezővel 

közös 

háztartásban élő 

egyéb 

hozzátartozó 

jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

(pl. közfoglalkoztatásból) 

származó jövedelem 

    

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó  

    

3 Táppénz     

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások 

    

5. A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások ( GYED, GYES, 

GYET, családi pótlék, 

gyermektartásdíj, árvaellátás ) 

    



6. Önkormányzat, járási hivatal és 

munkaügyi szervek által folyósított 

ellátások  

  

 

 

 

 

7. Alkalmi munkavégzésből származó 

jövedelem  

    

8. Egyéb jövedelem (pl. ingatlan, ingó 

vagyontárgyak értékesítéséből, 

bérbeadásából származó 

jövedelem, ösztöndíj) 

    

9. A háztartás összes nettó 

jövedelme:  

                   Ft 

11. Egy főre jutó havi nettó jövedelme:                  Ft 

 

IV. Egyéb nyilatkozatok: 

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a rendelet 3. § (8) 

bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv ellenőrizheti.  

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által személyi jövedelemadómról történő 

tájékoztatáshoz.  

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

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a 

jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a szociális hatáskört gyakorló szerv a 

megtérítés elrendelése napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben visszaköveteli.  
 

__________________, 20______ év_________________ hó _____ nap  

 

 

 _____________________________   ______________________________ 

 kérelmező házastársa/élettársa     kérelmező aláírása 

 bejegyzett élettársa aláírása 

                  (a megfelelő aláhúzandó)  

 

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez, fogalmak meghatározása az Szt. és Gyvt. alapján, valamint 

minta az orvosi igazolás elkészítéséhez 

Fogalom-meghatározások a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(Szt.) szerint: 

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi 

intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli 

hozzátartozók közössége; 

Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha 

élettársa van.  

Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 

Közeli hozzátartozó:  

a) a házastárs, az élettárs,  

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló 

keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél 

fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat 

folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által 

e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek,  



c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot 

a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),  

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő 

házastársa vagy élettársa, vagy a b) vagy c) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér 

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

személyek közössége. 

Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

- a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről 

származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem 

vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és 

-  azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 

közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

Rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi 

nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti 

bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt 

összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes 

özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan 

beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi 

nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, 

az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a 

bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti 

gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az 

időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás, a rendszeres szociális segély és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, 

az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós 

rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás. 

Keresőtevékenység: ha e törvény másként nem rendelkezik, minden olyan munkavégzéssel járó 

tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi 

tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint a 

mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a 

személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe 

venni; nem minősül ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján 

biztosított juttatás, valamint a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által 

a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról 

szóló törvény alapján adómentes bevétel. 

Vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni 

értékű jog, amelynek 

- külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy 

- együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 

nyolcvanszorosát 

meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások 

jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett 

személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, 

továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű. 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 

67/A. § (1) bekezdése alapján a hátrányos helyzet fogalma:  

Hátrányos helyzet:  hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő 

mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes 



nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor 

legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 

szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult 

vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül 

legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve 

olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez 

szükséges feltételek. 

 

A kérelemhez mellékelni kell: 

1. A kérelem beadását megelőző havi munkabérből származó jövedelemről és/vagy táppénzről a 

munkáltató által kiállított igazolást, mely részletezze a pénzbeli és természetbeni juttatások havi 

összegét is. Vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami adóhatóság 

által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan pedig könyvelői igazolás, vagy a 

vállalkozó nyilatkozata. Alkalmi munkavállaló esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége 

tudatában tett nyilatkozata és mellé az illetékes Munkaügyi Központ Kirendeltségével történő 

együttműködésről szóló -30 napnál nem régebbi- igazolás. Nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres pénzellátás esetén a kifizető által kiállított nyugdíjközlő lap. Árvaellátás esetén az 

ellátást megállapító határozat. Gyermektartásdíj tekintetében a felvett vagy megfizetett tartásdíj 

összegére vonatkozóan teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt átvételi elismervény vagy 

egyéb hitelt érdemlő módon történő igazolás, a tartásdíjat jogerősen megállapító bírói ítélet, és 

a kötelezett jövedelemigazolása vagy nyilatkozata. 

2. Betegség esetén 30 napnál nem régebbi háziorvosi igazolást vagy kórházi zárójelentést. 

3. Halálesethez kapcsolódóan: a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számlát, mely 

3 hónapnál régebbi nem lehet, valamint az eltemetett személy halotti anyakönyvi kivonatának 

fénymásolt példányát, a temettető és a vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását. 

4. Elemi kár elhárításához: a rendőrség vagy a katasztrófavédelem által felvett jegyzőkönyvet, 

igazolást. 

5. Gyógyszerkiadások csökkentéséhez: 30 napnál nem régebbi háziorvosi igazolást, miszerint a 

kérelmező az adott gyógyszereket szedi, valamint gyógyászati segédeszközök esetén szakorvosi 

igazolást. 

6.  

7. Iskoláztatáshoz kapcsolódó költségek támogatása esetén: 30 napnál nem régebbi 

iskolalátogatási igazolást. 

8. Gyermek fogadásának előkészítése: a várandós anya a terhes gondozási könyvét, valamint 30 

napnál nem régebbi védőnői igazolást. 

9.  

10.  
11. j) gyámhatóság gondnokkirendelő, nevelésbe vételt elrendelő, utógondozói ellátást elrendelő 

határozatát, továbbá orvosi, szakorvosi javaslatot a fogyatékkal élő gyermek habilitációs-

rehabilitációs ellátásának szükségességéről, 

12. k) az a)-f) pontokba nem tartozó célokra igényelt támogatás esetén a cél típusának megfelelő 

igazolást 

      

MINTA: a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról és szociális 

ellátásokról szóló 29/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez tartózó 6. melléklethez: 

 

Szakorvos/ háziorvos szakvéleménye, javaslata, igazolása gyógyszer és gyógyászati segédeszköz 

használatához 

 

Igazolom, hogy: 



Neve:________________________________________________________________________________ 

Születési neve:_________________________________________________________________________ 

Anyja neve:___________________________________________________________________________ 

Születési hely/idő:______________________________________________________________________ 

Lakóhely:_____________________________________________________________________________ 

Tartózkodási hely:______________________________________________________________________ 

Társadalombiztosítási Azonosító jel:________________________________________________________ 

személynek az alábbiakban felsorolt gyógyszereket rendszeresen szükséges szednie: 

 

 

 

 

Kérelmező részére ____________________________ betegségéből kifolyólag  

 

gyógyászati segédeszköz használata indokolt. 

 

Keltezés:_____________________________ 

 

 

 

                                                                     _____________________________________ 

                                                                               szakorvos/háziorvos aláírása P.H. 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott ___________________________ 2462 Martonvásár, _________________________ szám 

alatti lakos a(z) ______________________ ügyszámon folyamatban lévő, a részemre történő kedvező 

elbírálás esetén a rendkívüli települési támogatás összegét a Martonvásári Polgármesteri Hivatal jelen 

nyilatkozatom alapján 

 

a) a ___________________________ Banknál vezetett __________________________ számú 

bankszámlámra történő átutalással; 

 

b) postai úton __________________________________________ lakcímemre; 

 

c) házipénztárból készpénzben 

 

 

fizesse ki részemre. 

 

 

Kérjük, a megfelelő pontot karikázza be és töltse ki! 

 

 

Kelt: Martonvásáron,______________________ 

 

 

 

                                                                             ____________________________________ 

                                                                                             nyilatkozatot tevő aláírása 

 


