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KÉRELEM 

A rendkívüli  települési támogatás megállapítására 
 
I. KÉRELMEZŐ ADATAI 
 
Neve:              
 
Születési neve:            
 
Anyja neve:            
 
Születési helye, ideje           
 
Lakóhelye:            
 
Tartózkodási helye:           
 
 Társadalombiztosítási Azonosító Jele:        
  
Állampolgársága:            
 
Telefonszám (nem kötelező megadni):        
 
A rendkívüli települési támogatás  az alábbi esetekben indokolt: 
 
 létfenntartási  gondok  enyhítéséhez, vagy  önhibáján  kívül  legfeljebb  2  havi  

közüzemi díjhátraléka halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni 

 betegséghez, 

 halálesethez, az  elhunyt  személy eltemettetésének költségeihez való  
hozzájárulás, ha  a temetési költség viselése a kérelmező vagy családja 
létfenntartását veszélyezteti, 

 elemi kár elhárításához, 

 iskoláztatáshoz 

 élelmiszer és tüzelő támogatás 

 babakelengye támogatás 

 egyéb:  

Kérem a megfelelő pontot megjelölni. 
Váratlan élethelyzetet, illetve a létfenntartást veszélyeztető helyzetet hitelt érdemlően igazolni kell. 
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A KÉRELEM RÖVID INDOKOLÁSA: 
 

  
 
A kérelmező családi körülménye:  
 
 egyedül élő 
 nem egyedül élő. 
 
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 
 
 szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy  
 EU kék kártyával rendelkező, vagy 
 bevándorolt/letelepedett, vagy 
 menekült/oltalmazott/hontalan. 
 
II. A KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN ÉLŐ KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK ADATAI 
 
A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok: 
 
Neve:              

Születési neve:            

Anyja neve:            

Születési helye, ideje           

Lakóhelye:            

Tartózkodási helye:           

 Társadalombiztosítási Azonosító Jele:        
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A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók 
száma:       fő 

 

Közeli hozzátartozó 1. 

Neve (születési neve):          

Anyja neve:            

Születési helye, ideje           

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:        

Foglalkozás, oktatási 

intézmény megnevezése:         

Családi kapcsolat:           

 Közeli hozzátartozó 2. 

Neve (születési neve):          

Anyja neve:            

Születési helye, ideje           

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:        

Foglalkozás, oktatási 

intézmény megnevezése:         

Családi kapcsolat:           

 Közeli hozzátartozó 3. 

Neve (születési neve):          

Anyja neve:            

Születési helye, ideje           

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:        

Foglalkozás, oktatási 

intézmény megnevezése:         

Családi kapcsolat:           

 Közeli hozzátartozó 4. 

Neve (születési neve):          

Anyja neve:            

Születési helye, ideje           

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:        

Foglalkozás, oktatási 

intézmény megnevezése:         

Családi kapcsolat:           
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A jövedelmi helyzetre vonatkozó táblázatban gyermekként kell feltüntetni:  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  
gyermeket, örökbe fogadott gyermeket,  mostohagyermeket és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő 
által  e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermeket (a továbbiakban: nevelt 
gyermek),  korhatárra  való  tekintet nélkül a  tartósan beteg,  az  autista,  illetve  a  testi,  érzékszervi,  
értelmi  vagy beszédfogyatékos vérszerinti, örökbe fogadott,  mostoha, illetve nevelt gyermeket, 
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. 
  
III. VAGYONNYILATKOZAT 
 
 
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  

 

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 
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Egyéb vagyontárgyak 

 

 

Gépjármű:  

a) személygépkocsi:           típus            rendszám 

a szerzés ideje:             gyártási éve:           

Becsült forgalmi érték:**          Ft 

 

b) tehergépjármű,  
autóbusz:            típus          rendszám 

a szerzés ideje:             gyártási éve:           

Becsült forgalmi érték:**          Ft 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban 
szereplő adatok felhasználásához és kezeléséhez a szociális igazgatási eljárásban 

 

 

      

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 Magyar Köztársaság 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. 
  
IV. JÖVEDELEMNYILATKOZAT 
 
A közigazgatási  hatósági  eljárás  és szolgáltatás általános  szabályairól szóló  2004.  évi CXL. 
törvény (továbbiakban: törvény)  6.§ (l) bekezdése  értelmében, az ügyfél a közigazgatási hatósági  
eljárásban köteles jóhiszeműen  eljárni.   Magatartása nem  irányulhat a  hatóság  
megtévesztésére, vagy  a döntéshozatal  illetve   a   végrehajtás   indokolatlan  késleltetésére.  A   
rosszhiszemű  ügyfelet   a hatóság  eljárási bírsággal sújthatja, és a  többletköltségek 
megfizetésére kötelezheti. A törvény 
51.  §  (5)  bekezdése   értelmében  az  ügyfél  vagy  képviselője,   ha  más  tudomása   ellenére   az  
ügy szempontjából  jelentős  valótlan  tényt  állít, illetve kötelező adatszolgáltatás körében  
adatszolgáltatási kötelezettségét  nem teljesíti,  az  ügy eldöntése szempontjából  jelentős  tényt  
elhallgat,  vagy valótlan adatot szolgáltat, eljárási  bírsággal  sújtható. 
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A kérelmező,  valamint  házastársának (élettársának) és a vele egy  háztartásban élő  
gyermekeinek  a havi nettó jövedelme forintban: 
 

Jövedelmek típusai A kérelmező 
jövedelme 

A családban élő közeli 
hozzátartozó 

jövedelme 

Összesen 

l. 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: gyermekgondozási díj (GYED), 
gyermekgondozási segély (GYES), 
gyermeknevelési támogatás (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)  

   

7. A család összes nettó jövedelme    
8. A család összes nettó jövedelmét 
csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj 
összege) 

   

 
 
Egy főre jutó nettó jövedelem:      Ft/hó 
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V. EGYÉB NYILATKOZATOK 
 
l. Tudomásul veszem, hogy nem állapítható  meg támogatás,  ha a kérelmező, vagy a 
jogosultság szempontjából  beszámítandó bármely családtagja 
 

a) az igénylés benyújtásának időpontjáig nem vette igénybe, vagy az igénybevételi 
eljárást nem indította el  azokra  a  társadalombiztosítási, vagy  rendszeres 
pénzellátásokra, melyekre szerzett, vagy származtatott joga fennáll; 

b) a családsegítővel történő együttműködést nem vállalja vagy nem teljesíti; 
c) a településen biztosított szociális közszolgáltatást önhibájából nem veszi igénybe, 

vagy 
d) önhibájából nem vesz részt a helyi szociális szövetkezet feladatellátásában. 

 
2.  A kérelem  aláírásával   igazolom, hogy a települési támogatás  igénybevételeként  
előírt feltételeket elfogadom, és a családgondozói együttműködést vállalom. 
 
3.  Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
a)  életvitelszerűen  a   lakóhelyemen élek    /   a  tartózkodási  helyemen  élek*  

(a  megfelelő rész jelölendő), 
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 4.  Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok  valódiságát a 
szociális igazgatásról  és szociális ellátásokról  szóló 1993. évi III.  törvény 10. § (7)  
bekezdése alapján a szociális hatáskört  gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
 
 
5.  Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás  megszüntetésre 
kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást  a folyósító szerv 
kamattal megemelt összegben visszaköveteli. 
 
6.  Hozzájárulok   a  kérelemben  szereplő adatoknak   a  szociális  igazgatási  eljárás  
során történő felhasználásához. 
 
 
Dátum:      
 
 
 
                                   
Kérelmező aláírása      a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 
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FELLEBBEZÉSI JOGRÓL VALÓ LEMONDÓ NYILATKOZAT 
 
 
Alulírott:             

születési neve:           

anyja neve:             

születési helye és ideje (év, hó, nap):           

lakcíme:            

tartózkodási helye:            

kijelentem, hogy a települési támogatás / rendkívüli települési támogatás megállapítása 
iránt benyújtott kérelmem teljesítése esetére Abasár Községi Önkormányzat által kiadásra 
kerülő döntéssel szembeni  fellebbezési jogomról jelen nyilatkozat aláírásával lemondok. 
 
Egyidejűleg tudomásul veszem, hogy a fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat 
nem vonható vissza, valamint az első fokú döntés a közléskor jogerőre emelkedik. 
 
 
A nyilatkozatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CLX. Törvény 73/A.§(1) bekezdés b) pontja, (2) bekezdés a) pontja, valamint a 
99. §(2)  bekezdése alapján tettem meg. 
 
 
Kelt: Abasár,        
 
 

 
      
                   aláírás 
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