
KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

(jövedelmi és vagyoni viszonytól függő települési támogatás megállapításához)

A kérelmező neve:.............................................................................................................................

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

Anyja neve:.......................................................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap)....................................................................................................

Lakóhely:...........................................................................................................................................

Tartózkodási hely:..............................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:..............................................................................................

Telefonszám:.....................................................................................................................................

Nyugdíjas törzsszáma:.....................................................................................................................

A HIVATAL TÖLTI KI:

A kérelem a hivatalhoz érkezett: 2020. év ..................................... hó ….............. nap

Szükség van-e hiánypótlásra? …......................................................

A soros bizottsági ülés ideje, amire döntésre előkészíteni kell:.........................................

A Bizottsági döntés:

2020-ban a támogatást …................ alkalommal ítélte meg a Bizottság.



TÁMOGATÁSOK

Kérelmezett támogatás fajta: (aláhúzandó)

a) rendkívüli települési támogatás
b) egészségi állapot megőrzésének költségeihez való hozzájárulás
c) lakhatási költség támogatása
d) veszélyeztetett gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás

Kérelem indoka:

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



A család, együtt élők, egy lakcímen tartózkodók adatai

Név Szül. hely.,idő Rokoni Kapcsolat Foglalkoztatási 
viszony és kezdete

Jövedelem Állampolgárság TAJ-szám





A jövedelmek típusai A
kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel
közös háztartásban

élő házastárs
(bejegyzett

élettárs/élettárs)
jövedelme

A
kérelmezőv
el
közös 
háztartásba
n 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:  gyermekgondozási  díj
(GYED),  gyermekgondozást  segítő
ellátás  (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/bérbeadásból  származó
jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)
7. A család összes nettó jövedelme

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

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett jövedelmek
valódiságának  igazolására  szolgáló  iratokat,  kivéve  a  családi  pótlék  és  a  gyermekgondozást  segítő
ellátás  (GYES)  igazolását,  amennyiben  azt  nem  munkáltatói  kifizetőhely  folyósítja,  valamint  a
gyermeknevelési támogatás (GYET) és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását.



A z egy főre eső jövedelmük: …………………………..Ft/hó

Egyéb jövedelmek: Gyermektartásdíj: ……………………..….Ft

Családi pótlék: ……………………………Ft

Önkormányzati/ Járási Hivatali, egyéb rendszeres támogatás: …………………....Ft

Önkormányzat felé van-e tartozása:....................Ft

Együtt élők összes jövedelme: ………………………..Ft (ügyintéző tölti ki)

Egy főre jutó jövedelem: ……………………………..Ft (ügyintéző tölti ki)

A kérelemben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény alapján a Polgármesteri Hivatal az illetékes hatóságoknál, a NAV-nál ellenőrizheti.
Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve háztartásomban élők adatait a jogosultság
megállapítása és teljesítése céljából megismerjék.

Dátum: Jászkisér, 202....., ……………………………………

                                                                                    ……………………………………
                                                                                                   kérelmező

A kérelemhez mellékelni kell:

– mindenki személyi igazolvány és lakcímkártya másolatát,
– mindenki TAJ-kártya másolatát,
– a család jövedelmeiről szóló összes igazolást, határozatot
– vagyonnyilatkozatokat,
– lakhatási támogatási kérelem esetén a lakással kapcsolatos kifizetett közüzemi számla másolatát, amely
3 hónapnál nem lehet régebbi a család összes jövedelmének 30%-ának értékében!
– amennyiben releváns orvosi igazolást,



Vagyonnyilatkozat

IA kérelmező személyes 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

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

Az  ingatlan-nyilvántartásba  az  ingatlanra  vonatkozóan  bejegyzett  terhek,  korlátolt  dologi  jogok,
vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, 

szolgalom).

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

Az  ingatlan-nyilvántartásba  az  ingatlanra  vonatkozóan  bejegyzett  terhek,  korlátolt  dologi  jogok,
vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok,
szolgalom).

3.  Egyéb,  nem  lakás  céljára  szolgáló  épület-vagy  épületrész-tulajdon  (vagy  állandó  használat):
megnevezése................................... (pl. (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs)
címe:......................................  város/község...........................  út/utca....................  hsz.
alapterülete:........... m2, tulajdoni hányad:................., a szerzés ideje:................ év

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

Az  ingatlan-nyilvántartásba  az  ingatlanra  vonatkozóan  bejegyzett  terhek,  korlátolt  dologi  jogok,
vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, 

szolgalom).

4.  Termőföldtulajdon  (vagy  állandó  használat):  megnevezése:..........................
címe:........................................  város/község.............................  út/utca....................  hsz.(pontos  cím
hiányában:...................... helyrajzi szám),

– alapterülete:........... m2, tulajdoni hányad:...................., a szerzés ideje:................ év



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

Az  ingatlan-nyilvántartásba  az  ingatlanra  vonatkozóan  bejegyzett  terhek,  korlátolt  dologi  jogok,
vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, 

szolgalom).

II. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű: '
a) személygépkocsi:..................................................... típus.................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:..................................................................
Becsült forgalmi érték:**.......................................... Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett 

üzemben tartói jog). A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn:

igen nem

(a megfelelő aláhúzandó).

b)tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:.............................. típus..................
rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:.............................................................
Becsült forgalmi érték:**.......................................... Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett 

üzemben tartói jog). 

III. Nyilatkozatok

1. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben 
kitöltendő], hogy

a) pénzforgalmi számlával nem rendelkezem, vagy

b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):

– Pénzforgalmi szolgáltató neve:..............................................................................

pénzforgalmi számla száma:......................................................................................

pénzforgalmi számlán kezelt összeg.........................................................................

– Pénzforgalmi szolgáltató neve:.............................................................................

pénzforgalmi számla száma:.....................................................................................

pénzforgalmi számlán kezelt összeg.........................................................................

– Pénzforgalmi szolgáltató neve.............................................................................

pénzforgalmi számla száma:....................................................................................

pénzforgalmi számlán kezelt összeg.........................................................................

– Pénzforgalmi szolgáltató neve.............................................................................

pénzforgalmi számla száma:.....................................................................................

pénzforgalmi számlán kezelt összeg........................................................................

2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben 
kitöltendő], hogy a velem együtt élő közeli hozzátartozóm



a) pénzforgalmi számlával nem rendelkezik, vagy

b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):

– Pénzforgalmi szolgáltató neve:..............................................................................

pénzforgalmi számla száma:......................................................................................

pénzforgalmi számlán kezelt összeg.........................................................................

– Pénzforgalmi szolgáltató neve:.............................................................................

pénzforgalmi számla száma:.....................................................................................

pénzforgalmi számlán kezelt összeg.........................................................................

– Pénzforgalmi szolgáltató neve:.............................................................................

pénzforgalmi számla száma:.....................................................................................

pénzforgalmi számlán kezelt összeg.........................................................................

– Pénzforgalmi szolgáltató neve:............................................................................

pénzforgalmi számla száma:.....................................................................................

pénzforgalmi számlán kezelt összeg........................................................................

3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a 
hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a pénzforgalmi számlán 
kezelt összeg tekintetében.

4. 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  vele  együttélő  közeli  hozzátartozója  bármely  vagyontárgyból  egynél  többel
rendelkezik,  akkor  a  vagyonnyilatkozat  megfelelő  pontját  a  vagyontárgyak  számával  egyezően  kell
kitölteni.  Ha 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 gépjármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.



Betétlap 

Részesül-e a következő támogatásokban:

- rendszeres szociális segélyben: ………………………………… Ft/hó

- közgyógyellátási igazolványa van-e: van – nincs

- ápolási díjban: …………………………………………………….. Ft/hó

- egyéb támogatásban: …………………………………………….. Ft/hó

- FHT: ………………………………………………………………… Ft/hó

Részesül-e egyéb szociális ellátásban?

 (Idősek Klubja, étkeztetés, házi gondozás)              igen – nem

Aktív dolgozó – nyugdíjas – munkanélküli /megfelelő aláhúzandó/

A lakásban milyen minőségben lakik? ……………………………………………………..

Tart-e bérlőt, albérlőt: igen – nem

A bérletből, albérletből befolyt összeg: …………………………………………….. Ft/hó

A lakás szobáinak száma: …………………………………………………………………..

Ingatlan vagyona van-e? van – nincs

Ha van, annak megnevezése és értéke: ………………………………………………….

Gépkocsival rendelkezik-e: igen – nem

A gépkocsi típusa, értéke: …………………………………………………………………..

Tartási, életjáradéki, öröklési szerződést kötött-e? igen – nem

Mivel fűt? …...........................................................................................................................

Havi rendszeres kiadásai:

- lakbér: …………………………………… Ft/hó

- villany: …………………………………… Ft/hó

- gáz: …………………………………… Ft/hó

- fűtés (tüzelő): …………………………………… Ft/hó

- OTP törlesztés: …………………………………… Ft/hó

- gyógyszer: …………………………………… Ft/hó

- víz:  …………………………………… Ft/n.év

- Kábel TV előfizetési díja:…………………………… Ft/hó

- újság: …………………………………… Ft/hó

- biztosítás: …………………………………… Ft/hó

Egyéb: …………………... …………………………………… Ft/hó


