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KÉRELEM 

rendkívüli települési támogatás megállapításához 

 

 

A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 

 

Neve: .................................................................................................................................. 

Születési neve: .................................................................................................................... 

Anyja neve: ........................................................................................................................ 

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

Lakóhely: ........................................................................................................................... 

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

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen1 vagy tartózkodási helyemen élek  

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

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

Telefonszám (nem kötelező megadni): .............................................................................. 

Nyugdíjas esetén törzsszáma: …………………………………….. 

A kérelmezővel együtt élő személyek száma összesen (a kérelmezőn kívül): ............... fő 

 

A kérelmező családjára* vonatkozó adatok: 

 

  

A B C D F 

Név 

(ha eltérő, a születési 

neve is) 

Anyja neve 
Születés helye, ideje 

(év, hó, nap) 

Társadalom- 

biztosítási  

Azonosító Jele 

Kérelmezővel 

fennálló rokoni 

kapcsolat 

1. 
  

 

        

2. 
 

  

        

3. 
 

  

        

4. 
 

  

        

5. 
 

  

        

 
* család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben 

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

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 

                                                 
1 A megfelelő rész aláhúzandó. 
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fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt 

gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: 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, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér. 

 

Jövedelmi adatok 

 

  A  B  C 

   A jövedelem típusa  Kérelmező  A családban élő közeli hozzátartozók 

1. 

Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó 

            

 
ebből közfoglalkoztatásból 

származó: 

            

2. 

Társas és egyéni 

vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

            

3. 
Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

            

4. 

Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

            

5. 

Önkormányzat, járási hivatal 

és munkaügyi szervek által 

folyósított ellátások 

            

6. Egyéb jövedelem             

7. Összes jövedelem             

 

A rendkívüli települési támogatás igénylésének indoka:* 

 

1.) önmagam, illetve családom létfenntartásáról más módon nem tudok gondoskodni 

2.) nem várt többletkiadásom keletkezett az alábbi ok miatt: 

a) 1 hónapot meghaladó táppénzes állomány, 

b) elemi kár, 

c) tartós – 2 hónapot meghaladó orvosi kezelést igénylő – betegség (daganatos megbetegedés, 

végtagcsonkolás, szív és érrendszeri betegség), 

d) 15 napot meghaladó kórházi ápolás, 

e) a kérelmező lakhatáshoz nyújtott települési támogatásra nem jogosult, de a költségek 

megfizetésére nem képes, 

f) közüzemi díjhátralék megfizetésére nem képes, 

g) élelmezés biztosítása,  

h) ellátatlan munkanélküliség miatt bekövetkezett jövedelemcsökkenés. 

 

 

 

 

                                                 
* Megfelelő aláhúzandó. 
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Szöveges indokolás (kötelezően kitöltendő!) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Nyilatkozatok 

 

Tudomásul veszem, hogy 

 a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti a 

kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát, 

 Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához  

 Valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és 

rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben 

visszaköveteli. 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

 életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész 

aláhúzandó),  

  a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az 

enyémmel megegyező lakcímen élnek, 

 

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

megfelelnek. 

 

 

Bodony, ……………………………... 

 

 

 

 ................................................................... 

 kérelmező aláírása 
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Vagyonnyilatkozat 

I. A kérelmező személyes adatai 

Neve: ............................................................................................................................................ 

Születési neve: .............................................................................................................................. 

Anyja neve: ................................................................................................................................. 

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

Lakóhely: ..................................................................................................................................... 

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

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a 

háztartás valamennyi tagjának 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) 

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 

II. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű:  

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

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

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus 

.......................... rendszám 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 

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

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő 

adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

Kelt: Bodony, …........... év .............................. hó ............ nap 

 

 

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

       kérelmező aláírása 

 

Megjegyzés: 

 

Ha a kérelmező vagy családtagja/háztartás tagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, 

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

Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország 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. 
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Csatolandó mellékletek: 

 

1.) A jövedelem igazolása (a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást kell 

csatolni!) 

a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított 

jövedelemigazolás, vagy munkabér jegyzék, 

b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül 

megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása 

és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat, 

c) álláskeresési támogatás esetén a munkaügyi központ megállapító határozata és a kérelem 

benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló bankszámlakivonat, 

d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását 

megelőző havi igazolószelvény (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonat, 

e) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy 

bankszámlakivonat vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett 

nyilatkozat, 

f) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata, 

g) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás, 

h) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját 

közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat 

j) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele 

együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló 

nyilatkozat és a munkaügyi központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és 

ellátásban nem részesül, 

k) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat 

 

2.) Keresőképtelenség esetén: a keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi igazolás (15 

napnál nem régebbi) 

 

3.) Kórházi zárójelentés 

 

3.) Munkaviszony megszűnése esetén: a munkáltató által kiállított, a munkaviszony megszüntetését 

igazoló iratok, valamint a Munkaügyi központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és 

ellátásban részesül-e 

 

4.) Elemi kár esetén a biztosítótársaság által kiadott igazolás, vagy a helyreállítás költségeiről 

készített kimutatás 

 

5.) Minden olyan egyéb okirat, amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet. 

 

  

 


