
  

  

KÉRELEM 

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 
 

  

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

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

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

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

TAJ száma: ……………………………… 
 

Állampolgársága:  ……………………….. 

 

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

 

Számla szám:…………………………………………………………. 

 

A  települési támogatást  

 

  rendkívüli települési támogatás 

 gyermekszületés támogatása 

  az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás 

  a gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való 

hozzájárulás (iskolakezdéshez, étkezéshez, táborozáshoz) 

 időszaki települési támogatás 

  gyógyszertámogatás 

  felsőfokú tanintézményben tanulók támogatása 

  tanulók közlekedési támogatása 

 általános iskolás tanulók nyári szünidei étkezés támogatása 

 fiatalok otthonteremtési támogatása 

     

céljából kérem megállapítani. 

 (Kérjük a megfelelőt X-el jelölje) 

Lakóhelye  

….........……………………..(település)……………………….  út/utca/tér/köz ..………… 

szám ……….. épület/lépcsőház  ……… emelet…………………ajtó.         

 

Tartózkodási helye: 



….........……………………..(település)……………………….  út/utca/tér/köz ..………… 

szám ……….. épület/lépcsőház  ……… emelet…………………ajtó. 

Nyilatkozom, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a 

megfelelő rész aláhúzandó), 

 

 Kérelmező családtagjainak személyi adatai (férj, feleség, élettárs, kiskorú gyermek): 

Név Születési 

hely,év, hó, 

nap 

Anyja neve Rokoni 

kapcsolat 

TAJ szám 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

     

 

Kérelmező és családtagjai nettó havi jövedelme (i):  

 

 
 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 jutó havi családi nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban:………............Ft/fő 

 

Kérelem indoklása:   

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Nyilatkozat 
     

Különélésről és gyerektartásról 

 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekemet/gyermekeimet 

egyedülállóként nevelem. 

 

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

 

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

 
 

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. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

Tudomásul veszem, hogy a fent leírt élethelyzet jellegét megfelelő dokumentummal 

igazolnom kell. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

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

jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt 

összegben visszaköveteli. 

 

 

…………………………….., …..……………………………… 

 
………………………………………. 

Kérelmező/képviselő* aláírása 
  

 


