
 

1. melléklet a 4/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez 

 

K é r e l e m  
 

 

Kérelmező: 

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

Anyja neve:………………………………….TAJ száma: ……………………………………. 

Születési helye, ideje: ........................................................ Állampolgársága:…….…………… 

Lakóhelye:………………………………………………………………………………………

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

Elérési lehetősége:……………………………………………………………………………… 

A lakásban életvitelszerűen együtt élő, közeli hozzátartozók: 

 

Név 

(anyja neve) 

Születési hely, idő Rokoni kapcsolat TAJ-szám 

    

    

    

    

 

 

 Név Születési hely, idő Kapcsolat, 
   együttélés minőség, TAJ-szám 

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

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

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

 

A támogatást az alábbi okból igénylem: 

 

 élelmiszerre 

 ruhaneműre 

 gyermekintézmények étkezési térítési díjának kifizetése 

 tüzelőre 

 megélhetést érintő előre nem tervezhető többletkiadásokra 

 temetési költségekre 

 gyógyszerre 

 egyéb: ........................................................................................................................................  

 



 

Haláleset esetén kitöltendő: 

 

Elhunyt neve: .............................................................. Lakcíme:  .................................................  

Haláleset dátuma: ....................................................... Hozzátartozói minőség: ...........................  

A temetés összköltsége: .............................................  

 

A támogatás kifizetésének formája: 

 

 postai úton 

 bankszámlára, számlaszám: ......................................................................................................  

 

A támogatás igénylésének indokolása: 

 

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

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

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

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

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

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

 

Vagyoni adatok 
 

A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozóinak 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  

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 Magyarország 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. 

 

 

B. Egyéb vagyontárgyak 

1. Gépjármű: 

a) személygépkocsi, motorkerékpár: ......................................... típus .................. rendszám 

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

a szerzési mód (tulajdonos/lízingelt): ........................................................... 

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

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

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

a szerzési mód (tulajdonos/lízingelt): ........................................................... 

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

2. Takarékbetétben, bankbetétben, értékpapírban elhelyezett összeg: 

a) pénzintézet:  ...........................................................................................................................  

b) összeg:  ...................................................................................................................................  

3. Készpénz összege:  .................................................................................................................  

4. Pénzintézeti számlakövetelés vagy más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés: 

a) pénzintézet:  ...........................................................................................................................  

b) összeg:  ...................................................................................................................................  

5. Egyéb, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének harmincszorosát (….. évben 

……….. Ft) meghaladó vagyontárgy, vagy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének nyolcvanszorosát (….. évben ………. Ft) meghaladó értékű vagyontárgyak 

összessége: 

 



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 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. 
 

Hozzájárulok a kérelemben és nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatásban történő 

felhasználásához, kezeléséhez. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok és a benyújtott okmányok a 

valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát az Önkormányzat ellenőrizheti, valamint 

adatszolgáltatási kötelezettségem nem teljesítése esetén eljárási bírság kiszabására kerülhet sor. 

Kijelentem, hogy a temetési támogatás, tanszertámogatás, szülési támogatás* (a megfelelő rész 

aláhúzandó) megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési 

jogomról lemondok. 

 

…………. ………………………………….. 

 ……………………………………… 

  kérelmező aláírása 


