
(Átvétel: _______________szignó: __________) 

 
 
 
 
 
 

KÉRELEM 
Rendkívüli települési támogatás megállapításához 

 
 
I. Személyi adatok 

1./ A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok:  

Neve:_____________________________________________________________________________ 

Születési neve:______________________________________________________________________ 

Anyja neve: :_______________________________________________________________________ 

Születési hely, év, hó, nap:____________________________________________________________ 

Családi állapot: nőtlen, hajadon, házas elvált, özvegy, élettárs 

Állampolgársága: magyar,_____________________________________________________________ 

Lakóhely:___________________________________________________jogcíme:________________ 

Tartózkodási hely:____________________________________________jogcíme:________________ 
 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: � � � � � � � � � 
 

Telefonszám (nem kötelező megadni): ______________________________________________ 
 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és nyilatkozom, hogy: 
- kérelmező: 

életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek, * 
- házastárs/élettárs: 

ételvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek,* 
*a megfelelő rész aláhúzandó 
 
Az igénylővel együtt élő, ott bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók 
adatai: 

Név 
TAJ szám Jogcím 

(rokonsági 
fok) 

Bejelentett lakóhely 
Szül. év. hó. nap Tartózkodási hely 

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  



Jövedelemnyilatkozat 
 

Kérelemhez csatolni kell: 
A kérelmező és vele egy családban élő közeli hozzátartozója – a kérelem benyújtását megelőző hónap -  nyugdíjszelvényét, vagy a 
a nyugdíj összegét tartalmazó banki átutalási igazolást, munkaviszonyból származó jövedelméről szóló igazolását, vállalkozó esetén 
az előző évi adóbevallás másolatát vagy NAV igazolást és az adóbevallással lezárt időszak és a kérelem benyújtását megelőző 
hónapig keletkezett jövedelméről nyilatkozatot (havi bontásban a könyvelői igazolást, ennek hiányában a vállalkozó saját 
nyilatkozatát), ösztöndíj esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapra vonatkozó igazolást ( a közép- illetve felsőoktatási 
intézmény által kiállított igazolással vagy a számítógépes nyilvántartásból kinyomtatott adatlapot), alkalmi munka vállalása esetén 
abból származó jövedelméről a nyilatkozatát, munkanélküli személy esetén az illetékes munkaügyi központ igazolását az 
együttműködésről. 
Gyermektartásdíj, rokoni támogatás vagy egyéb jogcímen szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
jövedelmének egy havi átlagáról kiállított nyilatkozatot kell csatolni. 
 
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy családban élő gyermekinek a havi jövedelme forintban: 
 

A jövedelmek típusai 
Kérelmező 
jövedelme 

Közeli hozzátartozók jövedelme 
Összesen 

(Ft) 
1. Munkaviszonyból, munka-végzésre 
irányuló egyéb jogviszonyból származó nettó 
jövedelem és táppénz 
Közfoglalkoztatásból származó jövedelem 

      

2. Társa és egyéni vállalkozásból szármázó 
jövedelem (adóbevallás 1/12 része) 

      

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak 
értékesítéséből, vagyoni értékű jog 
átruházásából származó évi jövedelem 1/12 
része 

      

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

      

5. A gyermek ellátásához és gondozásához 
kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, 
GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, 
árvaellátás) 

      

6. Munkaügyi szervek által folyósított 
rendszeres pénzbeli ellátás 

      

7. Föld bérbeadásából származó jövedelem       
8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, 
ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, 
kis összegű kifizetések, stb.) 

      

9. Alkalmi munka átlagos havi díja       
10. Járási hivatal által folyósított rendszeres 
pénzbeli ellátás  

      

10. Összes nettó jövedelem       
 
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ________________Ft/hó 
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § 
(7) bekezdése alapján a szociális 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. 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben szereplő adatok és a becsatolt igazolások, nyilatkozatok tartalma a valóságnak 
megfelel. 
 

Dátum: ____________________________ 
 
_________________________________________________ ________________________________ 
Egy családban élő cselekvőképes személyek aláírása kérelmező 



Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem indoklása: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Közüzemi díjhátralék, illetve közös költség tartozás esetén a tartozás összegéről szóló igazolást mellékelem. 

 
 
_________________________________________________ ________________________________ 
Egy családban élő cselekvőképes személyek aláírása kérelmező 
 

 

 
Ügyintéző tölti ki: 
 
__________rendkívüli települési támogatást állapítok meg: 
 
- rendkívüli élethelyzet miatt jelentkező többletkiadások fedezésére 
- gyermeknevelési kiadások mérséklésére 
- lakásfenntartási kiadások mérséklésére 
- gyógyszerköltségének mérséklésére 
- közüzemi díjhátralékának csökkentésére 
- egyéb ok miatt __________________________                            __________________ ,- Ft összegben. 
 
Elutasítás oka: 
_________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
_________ 
 
 
Dátum: ___________________________  
 
 ________________________________ 
 ügyintéző 



Vagyonnyilatkozat 
 

I./ A kérelmező személyi adatai 
Neve: _______________________________________________________________________________________________ 
Születési neve: ________________________________________________________________________________________ 
Anyja neve: __________________________________________________________________________________________ 
Születési hely, év, hó, nap: ______________________________________________________________________________ 
Lakóhely: ___________________________________________________________________________________________ 
Tartózkodási hely: _____________________________________________________________________________________ 
 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: � � � � � � � � � 
 
II. A kérelmező 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) 
Haszonélvező neve: _____________________________________ 

 
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 
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 
Haszonélvező neve: _____________________________________ 
 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó 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) 
Haszonélvező neve: _____________________________________ 

 
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: ______________________________ 

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) 
Haszonélvező neve: _____________________________________ 

 
B. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű: 
a) személygépkocsi:_________________________ típus___________________ rendszám 
gyártási éve: ____________________________ a szerzés ideje: __________________ 
Becsült forgalmi érték:** ______________________ Ft 
b) tehergépjármű, autóbusz: ___________________ típus __________________rendszám 
gyártási éve: ____________________________ a szerzés ideje: __________________ 
Becsült forgalmi érték:** ______________________ Ft 
 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális 
igazgatási eljárásban történő felhasználáshoz, kezeléshez. 
 
Kelt: _________ év __________________hó _________nap 
 ________________________________ 
 kérelmező 
Megjegyzés: 
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő 
pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitöltetni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban nem a Magyar Köztársaság 
területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tűntetni. 
 
*Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 
**Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 

 
 


