
Melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez 

K É R E L E M   T E L E P Ü L É S I  T Á M O G A T Á S 
- lakhatási, - létfenntartási, - letelepedési,- születési,- térítési díj,- egyszeri támogatás,- 

temetési, - gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás, 
- gondozási díj támogatás* 

M E G Á L L A P Í T Á S Á R A 
 

I. Személyi adatok 

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

Neve: ................................................................................................................................. 

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

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

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

Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………… 

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

Adóazonosító jele: ………………………………………………………………………. 

Állampolgársága: ............................................................................................................... 

Bankszámlaszáma: ……………………………………………………………………….. 

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

E-mail cím (nem kötelező megadni): ................................................................................ 

2. A kérelmező családi állapota 
 

 egyedülálló, 
 házastársával/élettársával él együtt* 
 

 3. Nyilatkozat a kérelmezővel együtt élő családtagokról 

  Neve és 

születési neve 

Születési helye, 

ideje 

Anyja neve TAJ száma Állam- 

polgársága 

1. Házastársa,   

    élettársa 
      

    

2. Egyéb rokon 

(akinek 

eltartásáról 

gondoskodik) 

          

3. Gyermekei           

            

            

            

            

*A megfelelő aláhúzandó 



II. Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint házastársa/élettársa és a velük egy háztartásban élő gyermekeik havi 

jövedelme, forintban:  

 

A jövedelmek típusai 

A 

kérelmező 

jövedelme 

A 

kérelmezővel 

közös 

háztartásban 

élő 

házastárs 

(élettárs) 

jövedelme 

A kérelmezővel 

közös háztartásban 

élő egyéb rokon  

jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 

munkavégzésre/foglalkoztatásra 

irányuló egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem és táppénz 

            

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó 

jövedelem 

            

3. Nyugellátás, megváltozott 

munkaképességű személyek 

ellátásai (például rokkantsági 

ellátás, rehabilitációs ellátás), egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres szociális 

ellátás 

            

4. A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások (GYED, GYES, 

GYET), családi pótlék, 

gyermektartásdíj, árvaellátás 

            

5. Önkormányzat, járási hivatal és 

az állami foglalkoztatási szerv által 

folyósított rendszeres pénzbeli 

ellátások 

            

6. Egyéb jövedelem (különösen: 

kapott tartás-, ösztöndíj, 

értékpapírból származó jövedelem, 

kis összegű kifizetések stb.) 

            

 

7. A család összes nettó jövedelme 

 

            

 

 

 

 



III. Térítési díj támogatás esetén nyilatkozat a gyermekétkeztetést nyújtó intézményről,    

      térítési díj összegéről 

 

Gyermek neve A gyermekétkeztetést biztosító intézmény 

teljes neve, címe 

Térítési díj 

összege  

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
 
IV. Lakhatási támogatás esetén nyilatkozat a lakásviszonyokról 
 
A támogatással érintett lakás nagysága: ………….. m2. 

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

V. Indoklás létfenntartási /rendkívüli települési támogatás esetén: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

V. Nyilatkozatok 
 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/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. 

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a 
szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
Kijelentem, hogy kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési 
jogomról lemondok. 
 

Csákberény, …………………………………………… 

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

                 kérelmező aláírása    házastárs/élettárs aláírása 

 



 
 
 

Nyilatkozat egyszeri letelepedési támogatás igénylése esetén 

 

Alulírott 

Név: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………………….. 

és házastársa/élettársa: 

Név: …………………………………………………………………………………………………………… 

Születési hely, idő: ………………………………………………………………………………………… 

Lakóhely: ………………………………………………………………………………………………………. 

szám alatti lakosok felelősségünk tudatában nyilatkozunk arról, hogy az egyszeri 

letelepedési támogatás megállapítása esetén a Csákberény, ………………………. 

utca ………….szám alatti ingatlant 5 éven belül nem idegenítjük el. 

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben az ingatlan 5 éven belül értékesítésre 

kerül, a támogatást vissza kell fizetni. 

 

 

Csákberény, …………. év ……………………………. hónap ……… nap 

 

 

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

 kérelmező aláírása    házastárs/élettárs aláírása 

 

 

 

 

 



 

Kötelező mellékletek a települési támogatás megállapításához  

Jövedelem igazolás(ok) a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről. (letelepedési 

és születési támogatás esetén nem kell igazolni a jövedelmet) 

Nyugdíjszerű ellátásban részesülők esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása a 

nyugdíjszerű ellátás összegéről. 

A jövedelem igazolásokon felül az egyes támogatásokhoz szükséges kötelező mellékletek: 

a.) temetési támogatás megállapításához: 

 

- a kérelmező nevére kiállított számla a temetés költségeiről 

- halotti anyakönyvi kivonat másolata 

 

b.) gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájáruláshoz 

(a támogatás iránti kérelem tárgy év július és augusztus hónapokban nyújtható 

be): 

 

- tanköteles gyermek tanulói jogviszonyának fennállására vonatkozó 

igazolás. 

 

A támogatás felhasználását számlák bemutatásával igazolni kell. 

 

c.) egyszeri születési támogatás  

 

- gyermek/ek születési anyakönyvi kivonata 

- szülők és gyermek/ek lakcímkártya másolata 

 

 

d.) egyszeri letelepedési támogatás 

 

- ingatlan- nyilvántartási bejegyzés másolata vagy 

       lakóház használatbavételi engedély másolata 

- lakcímkártya másolata 

 

 

 

 


