
2. számú melléklet  

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 
igényléséhez kérelem nyomtatvány 

 

I.  Kérem karikázza be az igényelt ellátás típusát! 

a) rendkívüli települési támogatás,           b) újszülöttek települési támogatása 

c) bölcsődei térítési díjhoz települési támogatás d) rendkívüli gyermekvédelmi települési támogatás 

e) temetési települési támogatás   f) gyógyszertámogatás 

  

II. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok 

 

Neve: 
 

 

Születési neve: 
 

 

Anyja neve: 
 

 

Születési hely, 

idő: 

 

 

év hó nap 

Lakóhely: 
 

 

Tartózkodási 

hely: 

 

 

Telefonszám: 
 

 

Családi 

állapota: 
 hajadon/nőtlen 

 házastárs 

/ élettárs 
 egyedülálló  özvegy  elvált 

Munkahely 

neve, 

címe: 

 

TAJ szám: 
 

 

Bankszámla-

szám: 

 

 

 
Nyilatkozom, hogy az alábbi közeli hozzátartozóimmal élek közös háztartásban:   (…………fő) 

 Neve: Szül. hely,idő Rokoni 

kapcsolat 

Taj szám Anyja neve: 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó: 

 
Alulírott kérem, hogy részemre az alábbi okok miatt települési támogatást szíveskedjenek kiutalni: 

a.) nyugdíjazás esetén, az ellátatlanság idejére, 

b.) gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre, ha a kérelmező nem rendelkezik 

közgyógyellátási igazolvánnyal,  

c.) elemi kár elhárításához, 

d.) betegségből eredő többletköltségek enyhítésére, 

e.) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, 



f.) egyéb, a létfenntartást veszélyeztető élethelyzet enyhítésére, 

h.) egyéb okból: 

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

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

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

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

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

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

 

IV. Kérelmemhez az alábbi igazolásokat csatolom:  

 

a) jövedelemnyilatkozat 

b) jövedelemről és rendszeres ellátásokról szóló igazolás 

c) vagyonnyilatkozat 

d) rendkívüli élethelyzetet igazoló irat, pl.: gyógyszerköltség, tankönyv- és tanszervásárlás 

költsége, elemi kár tényét igazoló szakhatóság véleménye, szolgáltatási díjhátralékról értesítés 

stb. 

e)  egyéb 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak 

értelmében kérelmem kedvező elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok. 

 

 

Kelt.: …………………………………  

    

 …………………………………….. 

                  kérelmező 

          

 

 

 
 

 
 

Nyilatkozat1 

 

Nyilatkozom, hogy a temetési költségek finanszírozása érdekében a hadigondozásról szóló törvény alapján 

temetési hozzájárulásban nem részesülök. 

 

 

 

Palotás, ……………………………. 

 

 

 

        ……………………………….. 

            kérelmező 

 

 

 

                                                 
1 Kizárólag temetési települési támogatásnál töltendő ki. 



 

 
Jövedelemnyilatkozat 

  

Jövedelem típusa Kérelmező Közeli hozzátartozók jövedelme Összesen 

 

  

1 2 3 4 5   

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyból származó jövedelem 
         

Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 
         

Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni 

jog átruházásból származó jövedelem 
         

Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű 

ellátás 
         

Gyermekek ellátásához, gondozásához kapcsolódó 

ellátások (GYED, GYES,. Családi pótlék stb) 
         

Önkormányzati támogatások 
         

Munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátás 
         

Föld bérbeadásából származó jövedelem 
         

Egyéb (ösztöndíj, albérleti díj) 
         

Összes nettó jövedelem: 
         

Egy főre jutó családi jövedelem:  Ft 

A fenti nyilatkozathoz mellékelni kell a jövedelem valódiságát bizonyító igazolásokat: 

a.) a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó összegéről kiállított munkáltatói igazolást, 

b) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtásának hónapjában kifizetett ellátás igazoló szelvénye, munkanélküli járadék esetén az azt megállapító határozat, 

c) vállalkozó esetében, az illetékes APEH igazolását s kérelem benyújtását megelőző gazdasági  év személyi jövedelemadó alapjáról, 

egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelemről. 

Felhívom figyelmét, hogy az önkormányzat a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (3) bekezdése 

alapján az Nemzeti Adó- és Vámhivatal útján ellenőrizheti! 

 

Palotás, ......................................... 

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

igénylő aláírása 

 

 

 



Vagyonnyilatkozat 

I. A 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 együttélő 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 

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 

 



 

II. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű: 

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 

szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 

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

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus 

..................... rendszám 

szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ................................................................. 

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: Palotás, .......... 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 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. 

 

 

 


