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TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM

Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………

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

Anyja neve: ………………………………………….    Családi állapota:……………………..

Születési helye: …………………………………. Ideje: ………..év……..…….hó……….nap 

Személyi igazolvány száma.:………………………….. TAJ száma: ……....………………….

Telefonszám/elérhetőség (kitöltése önkéntes): …………………………

A települési támogatást 

rendkívüli települési támogatásként ( betegség,  többletkiadás, 7/A § szerint…)

haláleset miatt

gyermekneveléssel  kapcsolatos  kiadások miatt 

lakhatási települési támogatásként 

kérem megállapítani.   (Kérjük a megfelelőt X-el jelölje)

Lakóhelye: …………………………………………………………………………………….

Mióta lakik ezen a címen: ……..………

Milyen minőségben lakik ezen a címen: tulajdonos, főbérlő, családtag,
haszonélvező, egyéb…………...                                    
Ki a lakás tulajdonosa  ………………………………..

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

Mióta lakik ezen a címen: ……………

Milyen minőségben lakik ezen a címen: tulajdonos, főbérlő, családtag,
haszonélvező, egyéb…………...                                    
Ki a lakás tulajdonosa  ………………………………..

Kijelentem, hogy életvitelszerűen:

lakóhelyemen
     tartózkodási helyemen

tartózkodom.  (kérjük  a megfelelőt X-el jelölje)



A támogatás folyósítását, amennyiben bankszámlára kéri 
számlavezető pénzintézet megnevezése:...............................................................
Pénzforgalmi számlaszáma: .......................-..........................-.............................
Az Ön által lakott lakás /ahol életvitelszerűen tartózkodik/ adatai:
Lakás alapterülete: ……….......…………… Komfortfokozata: ..........…………...........………

A lakás fűtésének módja: gáz, villany, központi kazán, egyedi, egyéb: ...……………………...
A lakott lakás havi fenntartási költsége (villany, gáz, víz, közös költség, lakbér): ..................Ft
Közüzemi díjak elmaradása esetén a szolgáltató felé benyújtott kérelem, intézkedés és annak 
időpontja:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Kérelmező családtagjainak / háztartásban élők személyi adatai:
Név Születési év,

hó, nap
Anyja neve Rokoni

kapcsolat
TAJ szám

Kérelmező és családtagjai/ háztartásban élők nettó havi jövedelme(i): 

A jövedelem típusa

A kérelmező
jövedelme

Házastárs
(élettárs)
jövedelme

Gyermek
jövedelme

Egyéb
háztartásban

élő jöv.
Munkaviszonyból,
munkavégzésre  irányuló  egyéb
jogviszonyból  származó  nettó
jövedelem és táppénz,
Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás
Vállalkozásból származó nettó 
jövedelem

A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások (különösen: 
GYED, GYES, GYET, családi 
pótlék, gyermektartásdíj, 
árvaellátás)
Önkormányzat és állami 



foglalkoztatási szerv által 
folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátás (álláskeresési járadék, 
rendszeres szociális segély, 
bérpótló juttatás stb.)
Egyéb nettó jövedelem (alkalmi
munka)

Összes nettó jövedelem

Egy főre jutó havi családi/háztartási nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző 
hónapban:   

……………..  Ft.

Kérjük, ide azokat az okokat írja le, amivel kérelmét indokolja:      

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

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

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

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

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

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

Nyilatkozat

             Különélésről és gyerektartásról

Alulírott  büntetőjogi  felelősségem tudatában kijelentem,  hogy gyermekemet/gyermekeimet
egyedülállóként nevelem.

Házastársamtól/élettársamtól  ……….………..  óta különélek.

A különélő házastársam/élettársam lakcíme: ………………………………………………….

Gyermekem/gyermekeim után havi ……………………….. Ft, gyerektartásdíjat kapok.

Ha a különélő szülő nem fizet tartásdíjat annak oka, mit tett vagy mit szándékozik tenni
annak érdekében - határidő megjelölésével, amely határidő elmulasztása esetén kérelmét el
kell utasítani  -, hogy a különélő szülő is hozzájáruljon a gyermek tartásához.

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

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



Tudomásul veszem, hogy a 2016. évi CL. törvény 64.§ (2) bekezdésben foglaltak szerint, ha
az  ügyfél  vagy  képvisel je  más  tudomása  ellenére  az  ügy  szempontjából  jelent s adatotő ő
valótlanul  állít  vagy elhallgat,  illetve ha a  kötelez  adatszolgáltatás  körében a  105.  §  (2)ő
bekezdésében  foglalt  ok  hiányában  adatszolgáltatási  kötelezettségét  nem  teljesíti,  eljárási
bírsággal sújtható. 

         
 ..…………………………
Kérelmező/képviselő* aláírása

Nyilatkozat

Alulírott  hozzájárulok,  hogy  az  állami  adóhatóságtól  és  más  társhatóságoktól  kérelmem
elbírálása céljából szükség esetén igazolásokat beszerezzenek, valamint személyes adataimat
a  jogosultság  megállapítása  és  teljesítése  céljából  kezeljék,  továbbítsák.  Hozzájárulok
személyi azonosító okmányaim fénymásolásához.
Kérelmem teljesítése esetén a fellebbezési jogomról lemondok.

Lőrinci, ………………

……………………………
Kérelmező/képviselő* aláírása

*Képviselő (meghatalmazott személy, gondnok)

Képviseletre jogosult személy neve: ………………………………..………………………..

Telefonszáma (megadása önkéntes) ……………………………………………………………

Gondnok eljárása esetén a kirendelő szerv neve és a határozat száma: ………….………….…
………………………………………………………………………………………..…………



TÁJÉKOZTATÓ KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOKRÓL

Rendkívüli települési támogatás a krízis-helyzetét igazoló irat (többek között:
munkahely megszűnése esetén annak igazolása, kórházi kezelés

zárójelentéssel történő igazolása, nyugdíjazás iránt benyújtott kérelem
igazolása, stb.)

Gyermekneveléssel kapcsolatos kiadásokhoz mellékelni kell:
- várandóság alatti válsághelyzetét,
- az iskoláztatással kapcsolatos többletkiadást,
- gyermek fogadásának előkészítésével kapcsolatos többletkiadásokat,
- nevelésbe vett gyermekével a kapcsolattartás költségéről, a családba

való visszakerülésének költségének igazolását valamint a gyámhivatal
határozatát a nevelésbe vételről

- hátrányos helyzet igazolásáról szóló döntést
- a  gyermek  ellátásához,  gondozásához  kapcsolódó  többletkiadás

igazolása

Elhunyt személy eltemettetési költségeihez való támogatás megállapításához
csatolni kell:

      - halotti anyakönyvi kivonat másolatát
      - eredeti temetési számlát 

Lakhatási támogatás esetén csatolni kell:
az ingatlanhoz kapcsolódó dokumentumokat, közüzemi számlák díját, egyéb

fűtőanyagok számláját
Valamennyi települési támogatási forma igénylésénél kell csatolni: 

Személyazonosságot igazoló okmányok másolata: - személyigazolvány 
                                                                                               - lakcímkártya

Jövedelemigazolást , amely
- Rendszeres   jövedelem   esetén   kérelmező és a vele közös háztartásban élő
személy/ek   munkáltatója által kiállított nettó jövedelemigazolás a kérelem

benyújtását megelőző hónapról 

-  Álláskereső  személy esetén  az  állami  foglalkoztatási  szerv  által  kiállított  irat
(hatósági  bizonyítvány,  határozat,  álláskeresési  kiskönyv),  amennyiben  álláskeresési
támogatásban  részesül,  úgy  a  kérelem  benyújtását  megelőző  havi  álláskeresési
támogatás összegének igazolása
- Nyugdíjas esetében a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől kapott  éves összesítő/vagy
nyugdíjas igazolvány és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény 
-  Vállalkozásból  származó  jövedelem esetén  a  kérelem  benyújtását  közvetlenül
megelőző év Nemzeti Adó és Vámhivatal általi igazolása. A vállalkozás megszűnése
esetén annak megszűnését igazoló dokumentum
- Gyermek elhelyezésére, tartásdíj igazolása bírói ítélet vagy nyilatkozat



- Nyilatkozat, ha a különélő szülő nem fizet tartásdíjat e tényről, annak okáról, mit tett
vagy mit szándékozik tenni annak érdekében – határidő megjelölésével, - hogy a különélő
szülő is hozzájáruljon a gyermek tartásához
- GYES, GYED esetén a  Magyar Államkincstár Igazgatóság  igazolása a folyósított
ellátásról (csatolása önkéntes)

 Egyéb igazolások
- Iskolalátogatási igazolás 16 éven felüli gyermek esetében,
- Hallgató jogviszony és az ösztöndíj összegéről szóló igazolás
- Gyámszülők esetén gyámkirendelő határozat vagy bírósági döntés
Képviselő  útján  nyújtja  be  kérelmét,  abban  az  esetben  kérjük  a  képviseletre  való
jogosultságot  igazoló  okiratot  (gondnok  kirendelő  határozat,  két  tanú  által  aláírt
alakszerű meghatalmazás)”      
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