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NJ.  

Előzmény:________________ 

Érkezett:_________________ 

 
Települési támogatás iránti kérelem 

I. Adatlap 

 

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

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

Születési helye: .....................................................................ideje:............................................ 

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

Lakóhely címe: ........................................................................................................................... 

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

Életvitelszerűen hol lakik (aláhúzással jelölje):        lakóhelyen;          tartózkodási helyen  

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám):………………………………………………… 

Telefonszáma (nem kötelező megadni):……………………………………………………………... 

Állampolgársága:……………………………………………………………………………………….. 

Ha nem magyar állampolgár, jogállása (aláhúzással jelölje): 

bevándorolt;   letelepedett;   menekült;   oltalmazott;   hontalan 

 

Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ............................... 

A törvényes képviselő születési neve:……………………………………………………………….. 

A törvényes képviselő születési helye:……………………….. ideje:………………………………. 

A törvényes képviselő anyja neve:……………………………………………………………………. 

A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe (ahol életvitelszerűen él):………………… 

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

 

A kérelmező        egyedülélő;              nem egyedülélő        (aláhúzással jelölje) 

 

Házastárs/élettárs neve:.............................................................................................................. 

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

Születési helye: .....................................................................ideje:………………………………… 

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

Bejelentett lakóhelyének címe (ahol életvitelszerűen él):……………………………………………. 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám): ...................................................................... 

 

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma:…………………fő. 
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Sor- 
szám 

Közeli hozzátartozó 

Neve, 
születési neve 

Születési helye, 
ideje 

Anyja neve TAJ száma 

Bejelentett lakó- 
vagy tartózkodási 

helye-e a 
kérelmezővel közös 

címe 

Családi kapcsolat a 
kérelmezővel 

1. 
      

2. 
      

3. 
      

4. 
      

5. 
      

6. 
      

7. 
      

8. 
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II. Kérelem 
 

Kérem, hogy települési támogatást állapítsanak meg az alábbi formában (X-szel jelölje): 

o gyermekek rendkívüli települési támogatása, 

o átmeneti települési támogatás, 
 

o rendszeres települési támogatás és egyúttal nyilatkozom, hogy nincs olyan közeli 
hozzátartozóm, aki vállalná és tudná biztosítani a napi létfenntartásomat. 

o temetési települési támogatás  

 

Indokolás:………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………. 
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III. Jövedelmi adatok 

A nettó jövedelem adatait kell a táblázatba beírni!  

Jövedelem típusa 

Havi jövedelem (nettó) Ft 

Kérelmező Házastárs
/ 

élettárs 

A családban élő közeli hozzátartozók 

1.Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból 
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 állami 
foglalkoztatási szerv által 
folyósított ellátások 

       

6. Egyéb jövedelem        

7. Összes jövedelem        

Egy főre jutó havi jövedelem: ...................................................................... Ft. 

 
IV. Nyilatkozat 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen kérelemben közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy a jelen kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (6) 
bekezdésében foglaltak  alapján, ha a kérelmező életkörülményeire tekintettel a hatóság vitatja 
a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat, felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és 
családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. 
Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő 
jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. 
 
Hozzájárulok az általam közölt adatoknak az Szt. szerinti kezeléséhez és felhasználásához. 
 
Orosháza, ……. (év)  .………………… (hónap) ……… (nap) 
 
………………………………………………………            …….….............................................................. 

kérelmező/törvényes képviselő                       kérelmező házastársa/élettársa 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

a családban élő nagykorú közeli hozzátartozók aláírásai 
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V. Nyilatkozat 
 
 

Alulírott nyilatkozom, hogy az ügyemben hozott döntés mielőbbi véglegessé válása érdekében e 
kérelmem teljesítése esetén lemondok az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény ( a továbbiakban: Ákr.) 116. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított fellebbezési jogomról az Ákr. 
82. § (3) bekezdés a) pontja alapján. 

 
Orosháza, ……. (év)  .………………… (hónap) ……… (nap) 
 
 

……………………………………. 
kérelmező/törvényes képviselő 

 
 
 
 
 
 

 
A települési támogatás iránti kérelemhez csatolandó mellékletek: 

1. A kérelmező és a családtagjainak jövedelemigazolását szolgáló iratok (nyugdíjszelvény, 
munkáltatói igazolás, szerződés, stb.) 

2. Temetési települési támogatás iránti kérelem esetén a kérelmező nevére kiállított temetési 
számlák másolati példánya (az eredeti számla kerül záradékolásra az eljáró szociális hatóság 
által), valamint az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolata, ha a haláleset nem 
Orosházán következett be,továbbá az 1. pont szerinti iratok. 

3. A gyermekek rendkívüli települési támogatása iránti kérelem mellékletei: az 1. pont szerinti iratok, 
a bírósági vagy gyámhivatali határozat a gyermek elhelyezése, gyámrendelés tárgyában, 
egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóságra vonatkozó nyilatkozat, igazolás az egészségi 
állapotról tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén, a középfokú vagy felsőoktatási 
intézmény igazolása nagykorúvá vált gyermek esetében a nappali oktatás munkarendje szerint 
fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról.” 

 

 
 
 
 


