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Illetékmentes! 

 

KÉRELEM 

rendkívüli települési támogatás megállapításához 
 

  

1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: 

 

1.1.  Kérelmező neve: .................................................................................................. 

1.2.  Kérelmező születési neve: ................................................................................... 

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

1.4.  Születési helye, ideje (év, hó, nap): ..................................................................... 

1.5. Lakóhely:............................................................................................................... 

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

1.7.  Értesítési cím: …................................................................................................. 

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

1.9.  Állampolgársága: …............................................................................................ 

1.10. Családi állapota: (megfelelő rész aláhúzandó)  

a. egyedülálló(hajadon/nőtlen) 

b. házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával él együtt 

c. házastársától külön él 

d. elvált 

e. özvegy 

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő, 

hozzátartozók adatai: 

 

      

A B C D 

Név 

(születési név) 

Születési helye, ideje 

(év, hó, nap) 

Anyja neve Társadalombizt. 

Azonosító Jele 
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3. Jövedelmi adatok:  

 

A kérelmező valamint a vele közös háztartásban élő személyek 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, 

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      

  

Egy főre eső jövedelem: ............................/fő. 

     

 

4. Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/ tartózkodási helyemen élek.  

(megfelelő rész aláhúzandó) 

 

5. Kérelem indoka: (A megfelelő rész aláhúzandó; A kérelemben csak egyfajta települési forma 

választható!) 

 

5.1. A rendkívüli települési támogatás megállapítását az alábbiak miatt kérem:  

5.1.1. Élelmiszerre, ruhaneműre; 

5.1.2. Gyermekintézményben az étkezési térítési díj megfizetésére, 

5.1.3. Tüzelő vásárlásához, 

5.1.4. A megélhetést érintő, előre nem tervezhető többletkiadásokra. 

5.1.5. Különös méltánylást érdemlő, alább felsorolt esetekben: 

a. krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-                           

kiesés; 

b. nagyobb összegű, váratlan, vagy nem tervezhető és önhibán  

kívüli   kiadások; 

c. elemi károsultság; 

d. baleset; 

e. egyéb, támogatási formákból való kiszorulás. 
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5.2. A körülmények részletes leírása 

 

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

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

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

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

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

  

6. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése 

alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti. 

 

7. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

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

megfelelnek. 

 

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

jogomról lemondok.1 

 

10. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a 

jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal 

megemelt összegben visszaköveteli. 

 

11. Kérelem mellékletei: 

 

- jövedelemigazolás 

- vagyonnyilatkozat 

  

 

 

Kunfehértó,   ................................................. 

 

 

 

 

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

kérelmező

                                                 
1
 Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni. 



4 

 

 

Vagyonnyilatkozat 

I. A kérelmező személyes adatai 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

I. 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 

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

....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: 

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

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
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II. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű: ' 

a) személygépkocsi: típus .........................., rendszám:.............................   a szerzés 

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

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

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

típus.......................... . rendszám nélküli.............. 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. 

Kunfehértó, ................. ................................... 

 

................................................ 
aláírás 

 

 

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 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. 

 

 


