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4. melléklet a 16/2017. (XI.25.) Önkormányzati rendelethez1 

 
KÉRELEM 

Rendkívüli települési támogatás megállapításához 
 

1. A kérelmező személyre 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. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................................................................. 

1.8. Bankszámlaszám (amennyiben a támogatást átutalás útján kívánja igénybe 

venni):…………………………………………….................................................................................................. 

1.8. Kérelem indoka: 

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

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

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

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

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

 
A kérelmező jövedelme: …………………………..Ft/hó 
 

2. Kérelmező egy háztartásában élők személyi adatai: 
 

Név Szül. 
hely. idő 

Anyja Neve Taj száma Jövedelem 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

Egyéb jövedelmek: Gyermektartásdíj: ……………………..…..Ft 

     Családi pótlék: ……………………………Ft 

 
1 Módosította a 16/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete  
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Önkormányzati egyéb rendszeres támogatást: ……………………....Ft  

 
 
Együtt élők összes jövedelme: ………………………..Ft (ügyintéző tölti ki) 
 
Egy főre jutó jövedelem: ……………………………..Ft (ügyintéző tölti ki) 
 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul 
veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
alapján az NAV-nál ellenőrizhető. 
 
Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve háztartásomban élők adatait a jogosultság 
megállapítása és teljesítése céljából felhasználják.  
 
 
Dátum: Almásfüzitő, …………………………………… 
 
         …………………………………… 
              kérelmező   
 
 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
E kérelemhez az alább felsorolt mellékeleteket kell benyújtani: 

 
1. Kérelmező és családjában élő személyek nettó jövedelmi viszonyairól szóló igazolás (munkáltatói 

igazolás, fizetési jegyzék, Kormányhivatal által kiállított nyugellátásról szóló igazolás) a kérelem 
benyújtását megelőző 3 hónapról 

2. Egyéb nem havi rendszeres jövedelem igazolására a kérelmező írásbeli nyilatkozata. 
3. Jövedelemmel nem rendelkező esetén járási hivatal által kiadott 30 napnál nem régebbi 

együttműködésről szóló igazolás, vagy határozat. 
4. Elvált vagy különélő szülők esetében a bíróság döntéséről szóló okirat és a tartásdíj összegéről szóló 

nyilatkozat vagy bankszámla kivonat. Amennyiben a gyermek után a különélő szülő nem fizet 
tartásdíjat, az erről szóló nyilatkozat. 

5. A 16. életévét betöltött gyermek tanulói vagy hallgatói jogviszonyát igazoló intézmény által kiállított 
okirat. 

6. Vagyonnyilatkozat. 
7. Gyámság esetén a gyámkirendelés tárgyában keletkezett bírósági vagy gyámhatósági döntés. 
 

 
Mint kérelmező, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok 
és nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Almásfüzitő, 20............év...............hó...............nap 
 
 
 ________________________________________ 
 a kérelmező aláírása 
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Vagyonnyilatkozat 
 

1. A kérelmező személyes adatai 
 

Neve: …………………………………………………………………………………………     
Születési neve:………………………………………………………………………………..      
Anyja neve:…………………………………………………………………………………..      
Születési hely, év, hó, nap:…………………………………………………………………...      
Lakóhely:…………………………………………………………………………………….      
Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………      
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:……………………………………………………….      
 

2. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, 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 
 

 
B. Egyéb vagyontárgyak 

 
Gépjármű: 
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft 
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus ..................... 
rendszám 
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: .......... év .............................. hó ............ nap 
........................................ 

aláírás 
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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. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


