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KÉRELEM 
Települési Támogatás igényléséhez 

 
 

A kérelem benyújtására tárgy év szeptember 1. és október 31. napja között 
van lehetőség. 

(Ezen időpont után beérkezett kérelmek elutasításra kerülnek, függetlenül attól, hogy a 
kérelmező egyébként jogosult-e a támogatásra vagy sem.) 

 
 
Alulírott kérem, hogy Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
szociális ellátásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 
…/2021. (…..) önkormányzati rendelete alapján, kérelmezhető Települési Támogatásra való 
jogosultságot megállapítani szíveskedjenek. 

I. Személyi adatok 

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 
 

Neve: ...................................................................................................................................……… 
 
Születési neve: ....................................................................................................................………. 
 
Anyja neve: .........................................................................................................................………. 
 
Születés helye, ideje: …........................................................................................................……… 
 
Lakóhely:     ……………………………………......................................... település 

.......................................utca/út/tér .............. házszám .......... épület/lépcsőház ........... emelet, ajtó 

 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):    -    -    
 

Állampolgársága: ..…………………………………………………… 
(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett, 
oltalmazott vagy menekült jogállású.) 

Telefonszám: .................................................................................................. 

 
A támogatás kifizetését KÉZPÉNZBEN vagy ÁTUTALÁSSAL kérem teljesíteni.  
(a megfelelőt kérem aláhúzással jelezni) 

Amennyiben számlára kéri utalni a támogatást, kérem feltétlenül töltse ki az alábbi adatokat: 
 
Fizetési számlaszám: ……………………………………………………………………     
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A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:  ……………………………………………    
 
 
2. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában a családban élők száma: ............. fő. 
 
3. A kérelem benyújtásának időpontjában a családban élők adatai: 
 

 
Neve és születési 

neve 
Születési helye, ideje Anyja neve 

Társadalombiztosítási 
Azonosító 
Jele (TAJ) 

Életkor 

 
Házastársa, 

élettársa 
 

     

 
Gyermekei 
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4. A GYERMEK (NAGYKORÚVÁ VÁLT GYERMEK) BÖLCSŐDÉJÉRE, NEVELÉSI-
OKTATÁSI INTÉZMÉNYÉRE, FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYÉRE VONATKOZÓ 
ADATOK 
Gyermek 

(nagykorúvá vált 
gyermek) neve 

A bölcsőde, nevelési-oktatási, felsőoktatási 
intézmény teljes neve, ahol a gyermek bölcsődei, 
óvodai ellátásban részesül vagy a tanuló, hallgató 

tanul 

Az intézmény címe 
(irányítószám, településnév, 

utca, házszám) 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
 

  

  
 

    

  
 

    

 
 

II. Jövedelmi adatok 

 
A jövedelmek típusai 

A 
kérelmező 
jövedelme 

házastárs 
(élettárs) 
jövedelme 

gyermekeik 
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), gyermekgondozást 
segítő ellátás (GYES), gyermeknevelési támogatás 
(GYET), családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás] 
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5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami 
foglalkoztatási szerv 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 
 

    

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

    

 
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó. 
 

 
 

Egyéb nyilatkozatok 
 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen élek  
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a hatáskört 
gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adó- 
és vámigazgatósága útján - ellenőrizheti. 
 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
 
 
 

Kelt: ...................................................., ............................... 
 
 
 

............................................................. 
kérelmező aláírása 

 
 
 
Benyújtandó mellékletek: 

iskolalátogatási igazolás 
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
 
 

1. Lakóhely címeként a személyi igazolványban, lakcímet igazoló hatósági igazolványban szereplő lakóhelyet, illetve 
tartózkodási helyet kell feltüntetni.  

 
2. család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt 

lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége; 
 

3. Közeli hozzátartozók: 
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 vérszerinti, örökbefogadott, ill. nevelt 
gyermek; korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, vagy 
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. 
életévének betöltését megelőzően is fennállt; a 18. életévet be nem töltött gyermek vonatkozásában a vérszerinti és az 
örökbe fogadó szülő, ill. a szülő házastársa vagy élettársa. 
 

4. jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett  
a) 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 
b) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról 
szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni; 
c)befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt 
terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi 
szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 

 
5. rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, 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 árvaellátásrajogosult 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, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a 
közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás; 

 
6. 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; 

 
7. egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. 
 
8. nem minősül jövedelemnek 

 A Rendkívüli települési támogatás, 
 a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) 

bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 
 az anyasági támogatás, 
 a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
 a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díjmegállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott 

személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 
 
 

 
 


