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TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 

KÉRELEM 

(Kérem, húzza alá melyik támogatási formát szeretné igényelni, egyszerre csak egyet lehet.)  

1. Rendkívüli vagy rendszeres települési támogatás 

2. Eseti vagy rendszeres gyógyszertámogatás 

3. Temetési támogatás 

4. Elemi kár elhárításához támogatás 

5. Gyermeknevelési vagy hátrányos helyzetű gyermek támogatás 

6. Települési lakásfenntartási támogatás 

A) SZEMÉLYES ADATOK 

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

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

Születési neve: ............................................................................................. 
Anyja neve: ................................................................................................. 
Születés helye, ideje: .................................................................................... 

Lakóhely: ………………….................................................................................. 
Tartózkodási hely: ……………………………………................................................... 
(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): .............................................................................. 

2. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozók száma: ............... fő 

3. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó 
jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai: 

 Név Születési hely, idő Anyja neve 
- házastársa, élettársa 

(1.) 
  

 
 

- egyéb rokon (akinek 

eltartásáról 
gondoskodik) (2.) 

  

 
 

  

 
 

- gyermekei (3.) 
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B) 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), 
egyéb nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

     

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 stb.) 

     

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. 

 

1.1. A települési támogatás igénylésének indoklása: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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1.2.  Temetésre való tekintettel benyújtott kérelem esetén: 

Az elhunyt neve:………………………………………….. 

Rokoni kapcsolat:………………………………………… 

(Csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, és a kiállított temetési számlát. ) 

 

1.3. Települési lakásfenntartási támogatásra benyújtott kérelem esetén: 

(Csatolni kell a havi lakásfenntartási kiadásait, a tulajdonjog illetve     

haszonélvezeti jog igazolása.) 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (megfelelő 

aláhúzandó) 

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Alulírott hozzájárulok, hogy a saját és a velem közös háztartásban élő hozzátartozóim 

személyes adatait a jogosultság elbírálása, illetve az ezzel kapcsolatos igazolások, 

bizonyítékok beszerzése céljából kezeljék, nyilvántartsák. 

Somogyszentpál, ……..év ………………. hónap …………….nap. 

  

                                                                                                 ………………………… 

           aláírás 

 

Figyelem, a kérelemhez minden esetben kötelező mellékelni: 

- a család jövedelem igazolását ( benyújtást megelőző 3 hónap nettó 

átlagjövedelmére vonatkozó munkáltatói igazolás, egyéni vállalkozók esetén 

APEH igazolás, nyugdíjszelvény, bankszámla kivonat stb….) 

- a  kérelem indokolását alátámasztó iratok másolatát. 

Alulírott nyilatkozom, hogy a kérelemnek teljes egészében helyt adó döntés esetén a 

fellebbezési jogomról lemondok. 

Somogyszentpál, ……..év ………………. hónap …………….nap. 

  

                                                                                              …………………………… 

           aláírás 
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C) 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 

I. Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ........................................... 

város/község .......................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m
2
, 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: ........... m
2

, 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: ........... m
2
, tulajdoni hányad: ................., a 

szerzés ideje: ................ év Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ 

város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m
2

, tulajdoni hányad: ...................., a 

szerzés ideje: ................ év  Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

II. 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 

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

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. 


