
 

1.  melléklet a 3/2015.(II. 28.) önkormányzati rendelethez 

    1. melléklet az 5/2021 (VI.15.) önkormányzati rendelethez 

 

Kérelem települési támogatás igénybevételéhez 
 

Az űrlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BETÜKKEL szíveskedjen kitölteni! 

 

1. Az ellátást igénybe vevő személyi adatai:  

1.1. Neve:………………….…………………………………………………………………... 

 

1.2. Születési neve:…………………………………………………………………………….. 

 

1.3. Anyja neve:………………………………………………………………………………… 

 

1.4. Születés helye ideje: 

Helység: ………………………….……..….idő:.   .   , 

 

1.4. Állandó lakcíme, vagy tartózkodási helye: 

Irányító száma:  ……….………………………..……………helység 

 

………………………………………..…közterület neve (utca)…………..házszám. 

 

1.5. Társadalombiztosítási azonosító száma: --  

1.6. Telefonszáma: //--. 

 

1.7. Családi állapota (a megfelelő aláhúzandó): 

         egyedülálló (hajadon,nőtlen)  

                              házastársával / élettársával, bejegyzett élettársával él 

                              házastársától külön él 

                              elvált 

                              özvegy 

 

2.  A kért támogatás (a megfelelő aláhúzandó)  adatai: 

 

Települési támogatások 

• gyógyszertámogatás 

• települési iskolakezdési támogatás 

Rendkívüli települési támogatások 

• temetési támogatás 

• eseti támogatás 

 

 

3.    Az igénylővel egy háztartásban élő hozzátartozók adatai 

 

Az igénylővel egy háztartásban élő hozzátartozók száma: ……..fő 

 

 

 



 
Közeli hozzátartozók adatai: 

 

Név Születési helye, ideje Anyja neve TAJ száma 

    

    

    

    

 

4.   A kérelem részletes indokolása:  

 

Alulírott azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy részemre települési támogatást megállapítani 

szíveskedjenek. 

 

Indokaim: 

…………………………………………………………………………………...........................

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………...........................

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………...........................

…………………………………………………………………………………...........................

…………………………………………………………………………………........................... 

5.   Jövedelmi adatok: 
 

A jövedelmek típusai 
A kérelmező 

jövedelme 

A kérelmezővel 

közös 

háztartásban élő 

házastárs 

(élettárs) 

jövedelme 

Kérelmezővel 

közös 

háztartásban 

élő egyéb 

hozzátartozó 

jövedelme 

 1. Munkaviszonyból, más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó jövedelem, táppénz 

   

 2. Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó  

   

 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak 

értékesítéséből, bérbeadásából 

származó jövedelem 

   

4. Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 

   

 5. A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások (GYED, GYES, 

GYET, családi pótlék, 

gyermektartásdíj, árvaellátás ) 

   

 6. Járási hivatal és munkaügyi 

szervek által folyósított rendszeres 

pénzbeli ellátás  

  

 

 

 



 7. Alkalmi munkavégzésből 

származó jövedelem  

   

 8. Egyéb jövedelem    

9. A család összes nettó 

jövedelme:                                           

   

10. A család összes nettó jövedelmét 

csökkentő tételek (fizetett tartásdíj): 

   

11. Kérelmező családjában az egy 

főre jutó havi jövedelem 

 

 

 

6. Temetési támogatásra vonatkozó adatok (csak temetési támogatás 

esetén töltendő ki) 

 

 

6.1. Az eltemettetett személy neve:........................................................................................... 

 

6.2. A haláleset ideje:.................................................................................................................. 

 

6.3.  A temetés költségeinek összege:........................................................................................ 
 

Dozmat, ..…….év ……………………hó …………nap 

 

 

         ……………………………………

           aláírás 

 

Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról 

lemondok.  

 

Dozmat, .…….év ……………………hó …………nap 

 

         ……………………………………

           aláírás 

 

7. Vagyonnyilatkozat 

 

A. Ingatlanok 

 

7.1. 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) 

 

7.2. 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 

 

 



7.3. 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 

 

7.4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: 

........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. 

alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

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

 

B. Egyéb vagyontárgyak 

7.5. Gépjármű: ' 

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 

a szerzés ideje: ............................................................. 

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

 
Megjegyzés: 

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a 

vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a 

vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket 

a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. 

 

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.  
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek.  

 

Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális 

hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján – 

ellenőrizheti, és az Önkormányzat munkatársa helyszíni környezettanulmány során 

ugyancsak ellenőrizheti, melyhez hozzájárulok. 

Alulírott hozzájárulok, hogy a saját és a velem közös háztartásban élő hozzátartozóim 

személyes adatait a jogosultság elbírálása, illetve az ezzel kapcsolatos igazolások, 

bizonyítékok beszerzése céljából kezeljék, nyilvántartsák. 

Dozmat, ..…….év ……………………hó …………nap 

 

         ……………………………………

           aláírás 
Figyelem, a kérelemhez kötelező mellékelni: 

- a jövedelmek igazolását (benyújtást megelőző hónap nettó jövedelmére vonatkozó munkáltatói 

igazolás, egyéni vállalkozók esetén NAV igazolás, nyugdíjszelvény stb…) 

- a kérelem indokolását alátámasztó iratok másolatát (lakhatási támogatás esetén utolsó havi 

közüzemi számla) 


