
FORMANYOMTATVÁNY 
 

Települési támogatás megállapításához 
Alulírott kérem, hogy részemre települési támogatást megállapítani szíveskedjenek. 

I) Személyi adatok 
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

 
Neve: …………………………………………………………………………………………..   
Születési neve: …………………………………………………………………………………     
Anyja neve:…………………………………………………………………………………….      
Születés helye, ideje:………………………………………………………………………….. 
Lakóhely:……. irányítószám, ……………………település…………………..utca…………házszám 
Tartózkodási hely:……...irányítószám ……………………….település……………………utca……hsz. 
(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 
 
Nyilatkozom, hogy egyedül élő / egyedülálló vagyok. Kijelentem továbbá, hogy élettársi 
kapcsolatban nem állok. 
(egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik;  egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, 

özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa.) 
 

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

 Név/sz.név Szül hely, idő Anyja neve TAJ szám 
házastárs/élettárs     

gyermekek     

     

     

     

     

     

 
-   Élelmiszervásárlásra  
-  Igazolással alátámasztott nem várt többletkiadás, rendkívüli élethelyzet, 

(gyógyszer, kórházi ápolás, betegség, elemi kár elhárítása, vis maior elhárítása, téli fűtés,  

káresemény, nem várt kiadás)  
-   Gyermek neveléséhez, óvodáztatásához, beiskolázásához  
-   Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként  
 (csatolni: eredeti temetkezési számla, jövedelem igazolás nem szükséges) 
-   Bérlet támogatáshoz (oktatási évre vonatkozóan) 
kérem az támogatás megállapítását (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 
A kérelem rövid indokolása: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 



II) Jövedelmi adatok 

A jövedelem típusa Kérelmező Házastársa 
(élettársa) 

Gyermekei 

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 (ügyintéző tölti ki!): .............................. Ft/hó. 

 

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1–6. pontjában feltüntetett jövedelmek 

valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a GYES igazolását, amennyiben azt nem 

munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását. A 

jövedelemnél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét kell feltüntetni, és mellékelni kell az eredeti 

jövedelemigazolásokat (vállalkozók esetében jövedelemének igazolásához az adóbevallással már lezárt időszak 

tekintetében az illetékes adóhatóság igazolása).  
 

Pozitív elbírálás esetén nyilatkozom arról, hogy a részemre települési támogatás jogcímen igazolással 
alátámasztott nem várt többletkiadás, rendkívüli élethelyzet, kiskorú gyermek neveléséhez esetén, 
elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként, bérlet-támogatáshoz 
megállapított összeget a következő módon fizessék ki: 
 
  Bankszámlára utalás:  

-- 

  postai utalás 
Egyéb nyilatkozatok 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
Gyermeke(i)m (……………………………………………………………………………..)után tartásdíjat:  

- nem kapok 
- kapok, melynek összege: …………………………………. Ft 

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek  
(a megfelelő rész aláhúzandó, ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási 

hellyel is rendelkezik), 
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához és 
környezettanulmány készítéséhez.  
Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. 
(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) 
 

 
Szécsény, ……év……….…..hó…..nap 
        ………………………………. 
          kérelmező aláírása 


