
KÉRELEM 

Rendkívüli települési támogatás megállapításához 

 

I. Személyi adatok 

 

A kérelmező személyére vonatkozó adatok: 

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

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

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

Bejelentett lakóhelye: ............................................................................................................................... 

Bejelentett tartózkodási helye: ................................................................................................................. 

Tényleges tartózkodási helye:……………………………………………………………………………. 

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

Állampolgársága: magyar, vagy……………….; külföldi állampolgár esetén Magyarországon való 

tartózkodás jogcíme: bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan (megfelelő rész 

aláhúzandó) 

Telefonszám ( nem kötelező megadni):...................................................................................................... 

E-mail cím ................................................................................................................................................. 

Munkahely és a foglalkozás megnevezése: …………………………………………………................. 

Pénzintézeti számlaszámom: ……………………………………………………………………………. 

Családi állapota: hajadon, nőtlen, házas, bejegyzett élettárs, élettárs, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs 

elvált, elvált bejegyzett élettárs (megfelelő rész aláhúzandó) 

A kérelmezővel együtt lakó, ott bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező száma 

összesen: .................. fő 

A kérelmezővel együtt lakó, ott bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre 

vonatkozó adatok: 

 Neve Születési helye, 

ideje 

    Anyja neve Társadalombiztosítási 

azonosító jele Rokonsági foka 

1.  

 

   

 

2.  

 

   

 

3.  

 

   

 

4.  

 

   

 

 



II. Lakásviszonyok: 

A lakásban tartózkodás jogcíme: .................................................................................................... 

A lakás nagysága: ................... m2 

 

III.Jövedelmi adatok 

 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyek havi jövedelme forintban:  

   A  B  C 

 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             

 

 

IV.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). 

B. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű adatai: 

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

2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben 

kitöltendő], hogy a velem együttélő 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 ......................................................................... 

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. 

Megjegyzés: 

Ha a kérelmező vagy vele együtt elő 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 értéket kell feltüntetni. 

 

V. Nyilatkozat az igényelt települési támogatásról: 

 

o Rendkívüli települési támogatás megállapítását kérem az alábbi indok alapján: 

⃣    árvíz, - belvíz, - egyéb elemi csapás, 

⃣    válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, 

⃣    váratlan haláleset, 

⃣  diagnosztizált súlyos betegség, ahol a betegség 30 napon belül keletkezett, vagy került   

megállapításra, 

⃣   közlekedési vagy egyéb baleset melynek következtében legalább 30 napi kórházi kezelés 

szükséges, 

⃣    legalább 90 napot elérő táppénzes állomány. 

      ⃣    olyan élethelyzet, amelyben az azonnali segítségnyújtás elmaradása életveszélyt vagy     

           megélhetést súlyosan veszélyeztető élethelyzetet idézne elő, 

      ⃣   megélhetést érintő előre nem tervezett többletkiadás, amely a kérelem benyújtását  

   megelőzően 90 napon belül keletkezett. 

 

Rendkívüli települési támogatás részletes indokolása: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 



VI. Nyilatkozatok 

Tudomásul veszem, hogy 

o a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti a kérelemben 

közölt jövedelmi adatok valódiságát, az 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján. 

o köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az 

eljáró hatóságnak, 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén az eljárás megszüntetésre kerül, és a 

jogosulatlanul rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszafizetésére kötelezetté válok.  

 

Kérelmem pozitív elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok. 

 

 

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap 

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

        kérelmező aláírása 

 

 

Tájékoztató! 

Csatolni kell továbbá a kérelem előterjesztését befolyásoló élethelyzet jellegéből következően: 

- az árvíz, - belvíz, - egyéb elemi csapás bekövetkezését igazoló hatósági dokumentumot,  
- válsághelyzetben lévő várandós anya erre vonatkozó kórházi igazolását,  
- orvosi, kórházi igazolást arról, hogy az igénylőnél 30 napon belül megállapított vagy 

diagnosztizált súlyos betegség áll fenn,  
- 30 napot meghaladó kórházi kezelés szükségességéről orvosi, kórházi igazolás, melyet -

közlekedési vagy egyéb baleset okozott, 
- munkáltatói igazolás a 90 napot meghaladó táppénzes állományról, 
- az életveszélyt vagy a megélhetést súlyosan veszélyeztető helyzetet igazoló dokumentumot, 
- a megélhetést érintő előre nem tervezett többlet költséget bizonyító dokumentumot, 

- a kérelemhez csatolni kell a kérelmező, illetve közös háztartásban élő családtagok jövedelem 

igazolását. 
 

 
 

 

 

Polgármesteri döntés:  

Kérelmező részére ……………………………. Ft,- rendkívüli települési támogatást állapítok meg. 

 

Edelény, 2022……………………. 

                            

                                                                                                              Molnár Oszkár 

                                                                                                                polgármester 


