
 

KÉRELEM 

rendkívüli települési támogatás megállapítására 

 

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok 

 

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

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

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

Születési hely, idő (év, hó, nap):............................................................................................................. 

Lakóhelye:.............................................................................................................................................. 

Tartózkodási helye:................................................................................................................................. 

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

Állampolgársága:.................................................................................................................................... 

Telefonszáma:......................................................................................................................................... 

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén aláhúzással jelölni): 

- szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, 

- EU kék kártyával rendelkező, 

- bevándorolt/letelepedett, vagy 

- menekült/oltalmazott/hontalan. 

 

2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók személyes adatai: 

 

Kérelmezővel egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező közeli hozzátartozók: (a házastárs, az élettárs, a húsz évesnél 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 fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e 

jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek korhatárra való tekintet nélkül 

a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, 

örökbefogadott, mostoha-, illetve  nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. 

életévének betöltését megelőzően is fennállt) 

 

 A  B C  D  E 

 Név Születési helye,  

ideje 

Anyja neve Rokoni  

kapcsolat 

TAJ-szám 

1.    

 

  

2.    

 

  

3.    

 

  

4.    

 

  

5.    

 

  

 

 



 

A kérelmezőnek, valamint a családjában élő közeli hozzátartozóknak a kérelem benyújtását 

megelőző hónap havi jövedelme forintban:  

 

 

  A.  B.  C.  
A jövedelem típusa  Kérelmező  A kérelmezővel közös háztartásban élő 

további személyek  

1. 

Munkaviszonyból  és 

más foglalkoztatási 

jogviszonyból 

származó,  

ebből: 

közfoglalkoztatásból 

származó  

            

2. 

Társas és egyéni 

vállalkozásból, 

őstermelői, il letve 

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  
 

            

 

 

 

Alkalmanként jelentkező, nem várt, létfenntartást veszélyeztető többletkiadásokhoz való 

hozzájárulásként kért támogatás esetén szükséges szöveges indoklás: 
…............................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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



 

Az elhunyt hozzátartozó eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként kért támogatás 

esetén szükséges adatok: 

 

Elhunyt neve:.......................................................................................................................................... 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  

 

20................................ 

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

                                                                                                                              kérelmező 

 

 

 

 

A kérelemhez szükséges mellékletek: 

 

A kérelmező és a vele együtt élők jövedelemigazolása a kérelem beadását megelőző havi nettó 

jövedelemről: 

- munkabér esetén munkáltatói igazolás 

- nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás esetén a kérelem beadását megelőző havi postai szelvény vagy bank- 

számlakivonat 

- gyermekgondozási támogatások esetén egy hónapnál nem régebbi postai szelvény, vagy előző  

havi bankszámlakivonat 

- a gyermek(ek) után járó családi pótlék (egy hónapnál nem régebbi postai szelvény, előző havi 

bankszámlakivonat) 

- álláskereső (munkanélküli) családtagok esetén a Járási Munkaügyi Kirendeltség igazolása a 

regisztrációról, folyósított álláskeresési ellátás nettó összegéről 

- őstermelésből származó jövedelem 

- egyéni vállalkozói jövedelem 

- egyéb, fel nem sorolt bevételekről, jövedelmekről, juttatásokról igazolás 

- Nyilatkozat alkalmi munkáról 

- Nyilatkozat gyermektartásdíjról 

- Az elhunyt hozzátartozó eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként kért támogatás 

esetén: 

- A kérelmező, illetve családtagja nevére kiállított temetési számlával kell igazolni. 

- Alkalmanként jelentkező, nem várt, létfenntartást veszélyeztető többletkiadásokhoz való 

hozzájárulásként kért támogatás esetén: 

- A rendkívüli élethelyzetet, létfenntartást veszélyeztető többletkiadást igazoló dokumentum(ok). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NYILATKOZAT 
 

Alulírott............................................................................................................................Jánossomorja,  

….......................................... szám alatti lakos anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában 

kijelentem, hogy gyermektartásdíj címén: 

 

1./ Havi: …..................Ft-ot (nem postai úton) kapok. 

 

2./ Gyermektartásdíjat nem kapok. 

     Oka: ….............................................................................................................................................. 

 

Jánossomorja, 20.................év................................hó.…............nap. 

                                                                                                                                    

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

                                                                                                                                  

         aláírás (nyilatkozattevő) 

 

 

 

 

 NYILATKOZAT 
 

Alulírott............................................................................................................................Jánossomorja,  

…...................................... szám alatti lakos anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában 

kijelentem, hogy 

  

1./ munkaviszonnyal nem rendelkezem 

 

2./ alkalmi munkát végzek, melyből havi ….......................Ft jövedelmem     származik 

                 (a megfelelő nyilatkozatot kérem bekarikázni!) 

 

Jánossomorja, 20.............év........................hó.................nap. 

                                                                                                                                    

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

                                                                                                             

                                                                                           aláírás (nyilatkozattevő) 

 

 


