
KÉRELEM 

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 

 

HIVATAL TÖLTI KI! 

Kérelem érkezésének időpontja: …….év…….hó…….nap 

Kérelmet átvevő neve: ………………………………………. 

 

I. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: 

 

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

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

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

Születés helye, ideje: .......................................................................................................... 

Lakóhely: □□□□ irányítószám .............................................................................település 

.......................................utca/út/tér ....... házszám .......... épület/lépcsőház ….emelet, ajtó 

Tartózkodási hely: □□□□ irányítószám................................................................település 

....................................utca/út/tér ......... házszám ........ épület/lépcsőház ....... emelet, ajtó 

 (A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett 

lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni!) 

 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):   ..................................................................  

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

E-mail cím (nem kötelező megadni): ................................................................................. 

 

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati 

rendeletére hivatkozva szociális helyzetem alapján Települési támogatás megállapítását 

kérem a II. pontban részletezett indokok alapján. 

1. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli 

hozzátartozók száma: ............... fő 

 

 

 



3. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élők adatai: 

Név 
Születési 

hely, idő 

Anyja 

neve 

Társadalombiztosítási  

Azonosító jele (TAJ) 

Rokonsági fog 

 
    

 
    

 
    

     

     

     

 

egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; 

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek közössége) 

 

A lakás tulajdonformája: ……………………………………………………………… 

(bérlakás, öröklakás stb.) 

Milyen minőségben lakik a lakásban: ………………………………………………. 

(tulajdonos, bérlő, szívességi lakáshasználó stb.) 

Ha haszonélvező ki a tulajdonos:…………………………………………….. 

A lakás alapterülete……………………………., szobák száma………………………… 

Komfortfokozata: …………………………………………………… 

 

II. A települési támogatás igénylésének indokolása: 

 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………… 



Amennyiben NEM LAKHATÁSHOZ nyújtandó települési támogatás megállapítását 

kéri: 

A települési támogatás megállapítását az alábbi körülmény bekövetkezése miatt 

kérem*: 

a) betegség miatt bekövetkező krízishelyzet 

b) elemi kár miatt bekövetkező krízishelyzet 

c) temetési költségek enyhítésére nyújtandó támogatás 

d) tartós, legalább 1 hónapot meghaladó kórházi kezelés miatt jövedelem kiesés 

következett be 

e) a családban súlyos közlekedési baleset, családi tragédia következett be 

f) a kérelmező bűncselekmény áldozatává vált 

g) előre nem várt egyéb ok miatti krízishelyzet 

 

(* A megfelelő betűjel bekarikázandó! Egyidejűleg csak egy körülmény jelölhető meg!) 

III. Jövedelmi adatok* 

A jövedelmek típusai A 

kérelmező 

jövedelme 

A 

kérelmezővel 

közös 

háztartásban 

élő házastárs 

(élettárs) 

jövedelme 

A 

kérelmezővel 

közös 

háztartásban 

élő egyéb 

rokon 

jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 

munkavégzésre/foglalkoztatásra 

irányuló egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem és táppénz 

    

2. Társas és egyéni 

vállalkozásból, őstermelői, illetve 

szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

jövedelem 

    

3. Nyugellátás, megváltozott 

munkaképességű személyek 

ellátásai (például rokkantsági 

ellátás, rehabilitációs ellátás), 

korhatár előtti ellátás, szolgálati 

járandóság, balettművészeti 

életjáradék, átmeneti 

bányászjáradék, időskorúak 

járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások emeléséről szóló 

jogszabály hatálya alá tartozó 

ellátás 

 

   



4. A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások (különösen: GYED, 

GYES, GYET, családi pótlék, 

gyermektartásdíj, árvaellátás) 

    

5. Önkormányzat, járási hivatal és 

munkaügyi szervek által 

folyósított rendszeres pénzbeli 

ellátások 

    

6. Egyéb jövedelem (különösen: 

kapott tartás-, ösztöndíj, 

értékpapírból származó 

jövedelem, kis összegű 

kifizetések 

    

7. A család összes nettó 

jövedelme     

8. A család összes nettó 

jövedelmét csökkentő 

tényezők (fizetett tartásdíj 

összege 

    

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó. 

 

(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-8 pontjaiban feltüntetett 

jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, vagy azok másolatait, melyek 30 napnál régebbiek 

nem lehetnek.) 

Vagyonnyilatkozat 

I. A kérelmező személyi adatai 

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

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

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

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

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

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

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

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának 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 

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

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

b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám 

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

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 

 

 

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

kérelmező aláírása 

 

 



 

Egyéb nyilatkozatok 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek  

(a megfelelő rész aláhúzandó, ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha 

bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik), 

 

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

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

 

Tudomásul veszem, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  

1993.évi III. törvény 9.§ -a értelmében a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 

körülmények megváltozásáról  a kérelmező 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást 

megállapító szervet. 

 

 

Kelt: ............................................................,.............év...........hó...........nap 

 

 

 

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

kérelmező aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


