
KÉRELEM 

települési támogatás iránt 

 

1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok: 

Neve:……………………………………………………………………………………………… 

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

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………… 

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

Lakóhelye: ………………………………………………………………………………………. 

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

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

Állampolgársága: …………………… Elérhetősége: …………………………………………… 

2. A kérelmező családi állapota (a megfelelő választ kérjük X-el megjelölni): 

 ………. Egyedülálló    ……….. Házastársával/Élettársával él együtt 

  

3. A házastárs/élettárs személyi adatai: 

Neve:……………………………………………………………………………………………… 

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

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………… 

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

Lakóhelye: ………………………………………………………………………………………. 

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

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

Állampolgársága: …………………… Elérhetősége: …………………………………………… 

A kérelmezővel közös háztartásban élő hozzátartozókra vonatkozó adatok …… fő 

Sor-

szá

m 

A B C D E 

Név 

(születési név) 

Születési helye, 

ideje 

Anyja neve Társadalombiztosítási 

Azonosító Jele 

Hozzátartozói 

viszony 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      



 

4. A települési támogatás formái: 

a) lakhatási költségekhez nyújtott települési támogatás (Önkormányzat által rendszeresített másik nyomtatványon 

igényelhető) 

b) Rendkívüli települési támogatás (kérelem indoka): 

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

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

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

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

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

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

c) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás (kérelem indoka): 

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

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

Az elhunyt és a kérelmező hozzátartozói viszonya: …………………………………………………. 

Kérelmező nyilatkozom, hogy tartási-, életjáradéki-, öröklési szerződés alapján az elhunyt 

eltemettetése  kötelességem volt / nem volt kötelességem. (A megfelelő válasz aláhúzandó!) 

A támogatási kérelem benyújtható a haláleset anyakönyvezését követő 60 napon belül! 

Temetési számla és halotti anyakönyvi kivonat másolatának csatolása kötelező! 

d) gyermekétkeztetés költségeihez való hozzájárulás (kérelem indoka): 

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

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

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

e) Gyermek születésére tekintettel nyújtott települési támogatás (kérelem indoka): 

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

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

Zalahaláp-i állandó lakóhely létesítésének dátuma: ………………………………………………….. 

Születési anyakönyvi kivonat száma: ………………………………………………………………... 

Kérelmező nyilatkozom, hogy gyermek születésére tekintettel támogatást még nem kaptam / kaptam. 

A támogatási kérelem benyújtható a gyermek születését követő 6 hónapon belül! 

Születési anyakönyvi kivonat másolatának csatolása kötelező! 

f) Gyermek iskola-, óvoda kezdésének támogatása (kérelem indoka): 

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

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

A gyermekek 3 hónapnál nem régebbi, eredeti óvoda-, iskolalátogatási igazolásának csatolása 

kötelező! 



Köztemetés (kérelem indoka): 

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

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

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

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

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

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

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

 

5. A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele közös háztartásban élő 

hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban: 

Sor- 

szám 
A B C D Összes 

jövedelem 

forintban A jövedelem típusa Kérelmező Házastárs, 

Élettárs 

gyermekek Egyéb 

hozzátartozó 

Jövedelme forintban 

1. Munkaviszonyból és 

más foglalkoztatási 

jogviszonyból 

származó 

       

Közfoglalkoztatásból 

származó 
       

2. Társas és egyéni 

vállalkozásból, 

őstermelői, illetve 

szellemi és más 

önálló 

tevékenységből 

származó 

       

3. Táppénz, 

gyermekgondozási 

támogatások, 

fizetett tartásdíj 

       

4. Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű 

rendszeres szociális 

ellátások 

       

5. Önkormányzat, 

járási hivatal vagy 

munkaügyi szervek 

által folyósított 

ellátások 

       

6. Egyéb jövedelem, 

alkalmi 

munkavégzésből 

származó jövedelem 

       

 Összes jövedelem        

 

Az egy főre jutó jövedelem: ……………………….. Ft 

 



Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. §-ának (7) bekezdése 

alapján a szociális hatáskört gyakoroló szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján – 

ellenőrizheti. Amennyiben az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen veszem igénybe, úgy azt az 

Szt. 17. §-ában foglaltak alapján meg kell térítenem. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemre indult eljárásban a vonatkozó jogszabály alapján kezelik 

személyi és különleges adatainkat. 

 

 

Zalahaláp, ………… év ………………………. hó ……. nap 

 

 

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

 kérelmező      házastárs / élettárs 

 

A háztartás további nagykorú tagjainak aláírása: 

 

……………………………………   ……………………………………………. 

 

 

 

 

 


