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Előzmény:_______________ 
Érkezett:________________ 
 

KÉRELEM 
Szemétszállítási települési támogatás iránt 

Szilárd tüzelőanyag vásárlása céljából átmeneti települési támogatás iránt 
 

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 háztartása tagjainak száma:  .........................................................  fő. 



Sor- 
szám 

A háztartás tagjai 

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. 
      

 



 

 

 
II. Kérelem 

 

o Kérem, hogy szilárd tüzelőanyag vásárlása céljából átmeneti települési 
támogatásban részesítsenek, és egyúttal nyilatkozom, hogy a fűtőberendezésem 
szilárd tüzelőanyaggal működtethető. 

o Kérem, hogy szemétszállítási települési támogatásban részesítsenek, és    egyúttal 
nyilatkozom, hogy a lakásban velem lakó személyek mindannyian betöltötték a 70. 
életévüket.  

           Indokolás:  ...................................................................................................................  

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

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

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

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

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

 

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 
 

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

együtt élő nagykorú közeli hozzátartozók aláírásai 

 
 

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: 

• A kérelmező és a közös háztartása tagjainak jövedelemigazolását szolgáló iratok 
(nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés, stb.) 

• Szemétszállítási települési támogatás iránti kérelem esetén a szemétszállítási díj 
befizetéséhez kiküldött csekk és a bekérő levél, valamint az előző pontban felsorolt iratok.” 

 


