
2. melléklet a 7/2021. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez  
K É R E L E M 

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 
 
 

1. A kérelmező adatai: 
 
Neve:……………………………………………………………………………………... 

Születéskori neve:………………………………………………………….……………... 
Anyja neve:…………………………………………………..…………………………... 

Születési helye és ideje:…..……………………………………………………………… 
Állandó lakcíme:…………..……………………………………………………………... 

Tartózkodási helye:……….……………………………………………………………… 
TAJ szám: ………………………………………  

Állampolgárság:…………………………….. 
Telefonszám: ……………………………………     

Fizetési számlaszám: ……………………………………………………………………     
A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:  ……………………………………………    

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), 

 

A kérelmező családi állapota: 
□ egyedülálló 
□ házastársával/élettársával él együtt 
 

A házastárs/élettárs személyi adatai: 
Neve: ......................................................................................................................................... 
Születési neve: .......................................................................................................................... 

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

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

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

A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozók száma: …………… fő 
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A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő, az egy főre 
jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók (gondozó 
család) adatai: 

Rokoni kapcsolat Név Születési hely, 
idő 

Anyja 
neve 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele 
(TAJ) 

egyéb rokon (akinek 
eltartásáról 
 gondoskodik) 

         -    -    

 
 

         -    -     

gyermekei  
  

       -    -    

   
  

       -    -    

   
  

       -    -    

   
  

       -    -    

   
  

       -    -    

2. Kijelentem, hogy  

2.2 a Rendkívüli települési támogatást azért kérem, mert (kérem aláhúzni) 

a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe kerültünk: 
1. önmagam, illetve családom létfenntartásáról más módon nem tudok gondoskodni 
2. alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások  
3. betegséghez, 
4. halálesethez,  
5. elemi kár elhárításához,  

 
b) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra. 

1. válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, 
2. iskoláztatásához,  
3. gyermek fogadásának előkészítéséhez,  
4. nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához,  
5. gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások 
6. a gyermek hátrányos helyzete miatt 
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3. Kérelem részletes indoka 
  
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

4. Jövedelmi adatok 

A jövedelmek típusai 
A 

kérelmező 
jövedelme 

A 
kérelmezővel 

közös 
háztartásban 

élő 
házastárs 
(élettárs) 

jövedelme 

A kérelmezővel 
közös háztartásban 

élő 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), egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 

            

4.    A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó 
támogatások (különösen: GYED, GYES, 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              
8.    A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők 

(fizetett tartásdíj összege)             

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó. 
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5. Nyilatkozatok 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján 
a szociális hatáskört gyakorló szerv – az Nemzeti Adóhivatal hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező igazgatósága útján, valamint a Kincstár által vezetett egységes szociális 
nyilvántartásban szereplő adatok alapján – ellenőrizheti. 
 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
 
 
 
Rózsaszentmárton, …………………………………..                 
 
        
 
        ………………………………. 

Kérelmező aláírása 
 
 
A kérelemhez csatolni kell: 
1. A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező 
és családja jövedelemigazolását, illetve a havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező és 
pályakezdő személyek esetében az erre vonatkozó igazolást., 
2. a rendkívüli élethelyzet igazolására szolgáló dokumentumokat, 
3. amennyiben a települési támogatást közeli hozzátartozó halála miatt igényli mellékelni kell 
még az alábbi dokumentumokat: 

 az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát (ha a haláleset nem az érintett 
önkormányzat illetékességi területén történt),  

 a temetési költségeket igazoló számlák eredeti példányait 
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V.  Vagyoni adatok 
 

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.  

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.  

Egyéb vagyontárgyak 
5. Gépjármű 

a) személygépkocsi: ................................... típus: ..............., rendszám: .............., a szerzés 
ideje, valamint a gyártás éve: ................. év. 

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

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ....................... típus: 
..................., rendszám (rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell 
feltüntetni): ................., a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ...................... év. 

Becsült forgalmi érték:........................... Ft.  
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Összes vagyontárgy 

(Ügyintéző tölti ki!) 

6. A gondozó család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.): ................ 
Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:............ Ft. 

Megjegyzés: 

Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel 
rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően 
kell kitölteni. 

Ingatlan becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét 
kell feltüntetni. 

Gépjármű, termelő- és munkaeszköz becsült forgalmi értékként a jármű, illetve termelő- és 
munkaeszköz kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni. 

Egyéb nyilatkozatok 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, ezt a 
nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó és tartózkodási hellyel is 
rendelkezik), 
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (5) bekezdése alapján a hatáskört 
gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 

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

 

 
………………………………………      

Települési támogatást igénylő 
vagy törvényes képviselőjének aláírása  
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A Rendkívüli teleülési támogatás iránti kérelméhez benyújtandó 
mellékletek: 

(értelem szerűen, a kérelemben szereplő támogatási igény szerint) 
 

- A kérelmező és vele egy háztartásban élők jövedelemigazolásai vagy nyilatkozatai 
alkalmi munkavégzésről. 

 
Melyben a háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező személyek közösségét kell érteni. 

 
- A közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan: 

~ a Magyar Államkincstár igazolása családi pótlék összegéről 
~ ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony 

fennállásáról szóló igazolás 
 

- Ha a kérelmező egyedül álló, bontóperének bírósági ítélete vagy személyes 
nyilatkozata különélésről. 

 
- Ha a kérelmező egyedül neveli gyermekét(eit), tartás díj összegéről bírósági 

határozat vagy személyes nyilatkozat. 
 
- Gyógyszer költségekről igazolás 

 
- Tartós betegség esetén kórházi zárójelentés vagy szakrendelési lelet 

 
- Halotti anyakönyvi kivonat másolata 

 
- Eredeti temetési számlák, mely szólhat a kérelmező vagy valamelyik közeli 

hozzátartozó nevére 
 

 a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés 
tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést,  

 
 a családbafogadó gyámul kirendelt hozzátartozó igazolását arról, hogy 

nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti 
életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely 
a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá 
tartozik. 


