
KÉRELEM 

Rendkívüli települési támogatáshoz 
 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni, illetve a megfelelő 

választ aláhúzni! 
 

A rendkívüli települési támogatás megállapítását (megfelelő betűjel bekarikázandó, egyidejű-

leg csak egy forma jelölhető meg.) 

a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel a család kiadásainak mérséklésére 

b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére 

c) a család létfenntartási vagy rendkívüli élethelyzetbe kerülése okán 

d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra 

    kérem. 
 

I. Az igénylő adatai: 

1. A kérelmező neve: _________________________________________________________  

Születési neve: _______________________________________________________________  

Anyja neve: _________________________________________________________________  

Születés helye, ideje: __________________________________________________________  

TAJ: -- Adóazonosító jel:  
 

2. Lakóhely:___________irányítószám ____________________________________ település 

_______________________.utca/út/tér ____ házszám ___ épület/lépcsőház ____ emelet, ajtó 

Tartózkodási hely:_________irányítószám _________________________________ település 

_______________________.utca/út/tér ____ házszám ___ épület/lépcsőház ____ emelet, ajtó 

Értesítési és utalási cím:_______irányítószám ______________________________ település 

_______________________.utca/út/tér ____ házszám ___ épület/lépcsőház ____ emelet, ajtó 

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfele-

lő rész aláhúzandó) 

3. Állampolgársága:  Magyar / ……………… 

Bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező, hontalan, menekültként vagy oltalmazott-

ként elismert (a megfelelő rész aláhúzandó) 

Státuszt elismerő határozat száma: ______________/20______ 
 

4. Családi állapota: 

 házas 

 élettársi kapcsolat 

 egyedülálló (hajadon, 

nőtlen) 

 elvált 

 különélő 

 özvegy 

 

5. A kérelem benyújtásának időpontjában a rendkívüli települési támogatást kérővel közös 

háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai: 

 Név Szül. hely Szül. idő Anyja neve TAJ Rokoni fok 

1.       

2.       



3.       

4.       

5.       

6.       

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézmény-

ben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége: 

Közeli hozzátartozó: 

a) a házastárs, az élettárs, 

b) 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelke-

ző, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 

rendelkező felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott gyer-

mek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyer-

mek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek) 

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi- vagy beszédfo-

gyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 

25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), 

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő 

házastársa vagy élettársa; valamint a b) vagy c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér. 
 

II. A rendkívüli települési támogatás igénylésének indoka: _________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

III. Jövedelmi adatok1 

A jövedelmek típusai 
Kérelmező 

jövedelme 

A kérelmezővel 

közös háztar-

tásban élő 

házastárs (élet-

társ) jövedelme 

A kérelmező 

családjában élő 

egyéb rokon 

jövedelme 

Összesen: 

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irá-

nyuló egyéb jogviszonyból származó jöve-

delem és táppénz 

    

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó 

jövedelem 

    

3. Rendszeres pénzbeli ellátás (FHT, RSZS, 

ápolási díj stb.) 

    

4. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesíté-

séből, vagyoni értékű jog átruházásából 

származó jövedelem 

    

5. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 

    

6. A gyermek ellátásához és gondozásához 

kapcsolódó támogatások (GYES, GYED, 

GYET, családi pótlék, gyermektartás díj 

stb.) 

    

                                                           
1 A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát 
igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek. 



7. Munkaügyi szervek által folyósított rend-

szeres pénzbeli ellátás 

    

8. Föld és bérbeadásból származó jövedelem 
    

9. Egyéb (pl.: ösztöndíj) 
    

10.Összes jövedelem 

    

Összjövedelmet csökkentő kiadás: Fizetett 

tartásdíj 

    

 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):  __________________________  Ft/hó 
 

IV. Egyéb nyilatkozatok: 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igaz-

gatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján 

a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igaz-

gatósága útján – ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a 

jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal meg-

emelt összegben visszaköveteli. 

 

Kelt: Apagy, _______ év ..__________________ hó ____ nap 

 

 ________________________________ ________________________________ 

 kérelmező házastársa/élettársa kérelmező aláírása 

 bejegyzett élettársa aláírása 

 

Kijelentem, hogy a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemnek teljes 

egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén 

kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) 

 

Kelt: Apagy, _______ év ..__________________ hó ____ nap 

 

 ________________________________ 

 kérelmező aláírása 
 

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 

I. Személyi adatok: Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha 

élettársa van. 

II. Jövedelmi adatok: A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jöve-

delmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyúj-

tásával egyidejűleg becsatolni szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. 

Jövedelem: Az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi jövedelemadóról szóló törvény 

szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként 

figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és azon bevételt, amely után az egyszerűsített vállalkozói adó-

ról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. A 

jövedelmi adatok alatt a havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításakor a bevételt és az elismert költsé-

gekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. 

 

 



 

 

 

Jövedelem típusai: 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, 

közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügy szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a 

NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre 

irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből 

származó jövedelem. 

2. Társas és egyéni vállalkozásból,őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell 

feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységből származó jövedelmet, a gazdasági 

társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást. 

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási 

segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj 

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti 

hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balett művészeti életjáradék, az átmeneti bányász-

járadék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, reha-

bilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati 

járadék 

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj, munkanélküli járadék, álláskeresési 

járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. 

6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói 

díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruhá-

zásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan 

jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. 

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelem-

hez mellékelni szükséges. 
 

III. Mellékletek: 
 

A kérelem ügyintézőnél történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa és 

lakcímkártyája és a vele egy háztartásban lakó személyek lakcímkártyája és TAJ kártyájának bemutatása szükséges. 
 

Csatolandó mellékletek: 

A jövedelem igazolására: 

1. A közös háztartásban élők kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelméről szóló igazolása (pl: munkabér, táp-

pénz, GYED, GYES, GYET). 2) Egyéni vállalkozók és őstermelők esetében a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül 

megelőző 12 hónap jövedelmének igazolása (NAV igazolás, könyvelő jövedelemigazolása) 

3. Nyugdíjasok esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév januárjában kiküldött értesítése, melyben szerepel a január 

elsejétől megállapított ellátás összege és jogcíme, valamint az utolsó havi nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat fénymá-

solata 

4. Rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban részesülőknél a kérelem benyújtását megelőző havi postai csekkszel-

vény vagy bankszámlakivonat másolata. 

5. Munkanélküli ellátásban részesülők esetében a munkanélküli ellátás összegéről szóló utolsó havi csekkszelvény, bank-

számlakivonat vagy az ellátás összegszerű megállapításáról szóló határozat másolata 

6. Munkanélküli ellátásban nem részesülők esetében nyilatkozat alkalmi munkából származó jövedelemről és az álláskere-

sési kiskönyv másolata, egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett munka esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap 

jövedelmének igazolása 

7. Ha a háztartásban kiskorú gyermek van, igazolás a családi pótlék összegéről, esetleges igazolás az árvaellátásról. 

8. Egyetemi, főiskolai hallgatónál az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása. 

9. 16 éven felüli gyermek(ek) esetében az oktatási intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról. 

10. Igazolás vagy nyilatkozat a gyermektartásdíj összegéről (postai szelvény fénymásolata, nyilatkozat két tanú aláírásá-

val, vagy bírósági végzés). 

11. Saját tulajdonú lakás esetében Adás-vételi szerződés, tulajdoni lap másolata vagy közös képviselő által kiállított igazo-

lás a lakás nagyságáról. 

12. Önkormányzati lakásbérlők esetében a lakásbérleti szerződés másolata 

13. Albérlőknél az albérleti szerződés fénymásolata, mely tartalmazza a bérleti díjat, a bérlet időtartamát, az albérlet szoba-

számát, valamint m2-ben meghatározott nagyságát, két tanúval vagy közjegyzővel hitelesítve. 

14) Annak a közüzemi számlának csatolása, amelyhez a támogatás utalását kéri 

15) Külföldi esetén: 

a) a tartózkodási engedély másolatát; 

b) a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat, így különösen 

ba) igazolást a munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve önálló vállalkozói tevékenység alap-

ján fennálló biztosítási jogviszonyról, 

bb) igazolást a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról, 

c) rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként válik jogosulttá az ellátásra” 

- Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén az eltemettető nevére kiállított szám-

la eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot, 

- minden olyan okiratot (pl: kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat stb.), amely igazolja a létfenntar-

tási gondot, illetve létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetet.” 


