
 

 

Kérelem 

rendkívüli települési támogatás megállapítására 

 

A kérelmező személyi adatai: 
Neve:  ................................................................................................................................  

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

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

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

lakcíme: ............................................................................................................................................  

tartózkodási helye: ............................................................................................................................   

telefonszáma: (nem kötelező, de a kapcsolattartást segítő adat):  ...................................................  

Társadalombizotsítási Azonosító Jele (TAJ)    -    -     
 

A kérelmező állampolgársága:  , nem magyar állampolgárság esetén idegenrendészeti státusza: 

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU kék kártyával rendelkező, bevándorolt/letelepedett, menekült/oltalmazott/hontalan. 

 
I. Kérelmező és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmei: 

➢ házastárs, élettárs;

➢ a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező;  
➢ a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat 

folytató; 
➢ a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 

tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek;

➢ továbbá korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. 
életévének betöltését megelőzően is fennállt;
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Összes jövedelem:  

Egy főre jutó jövedelem Ft/fő:  



Rendkívüli élethelyzet, melyre tekintettel a támogatást kéri: 
 

 betegség 

 gyógyszer, gyógyászati segédeszköz vásárlás 

 haláleset 

 bűncselekmény áldozata 
 gyermeknevelés  (iskoláztatás ) 
 elemi kár elhárítás  (lakáscéljára szolgáló ingatlanban keletkezett jelentős mértékű tűzkár, belvízkár, 

viharkár, kivéve: ha kérelmező lakásbiztosítással rendelkezik) 
 egyéb  (élelmiszer, téli tüzelő vásárlás) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Hozzájárulok, hogy a kérelemben feltüntetett alapvető személyi és lakcím adatokat a személyes adatok 

védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1993. évi III. tv-ben előírtaknak, valamint az 

egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék. 

Tudomásul veszem, hogy az adatfelvétel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 18.§-a által előírt nyilvántartások vezetése miatt kötelező. A felvett adatokat a szociális hatáskört 

gyakorló szervek, a gyámügyi feladatokat ellátó szervek, a társadalombiztosítási igazgatási szervek, az 

igazságszolgáltatási szervek, a katonai igazgatási szervek, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények kezelhetik. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 

 
Jakabszállás,    .......................................................... 

………………………………………. 

kérelmező aláírása 

 

 

Kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a kérelemben felsorolt, vele együtt élő családtagjára vonatkozóan: 

- havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemét kell igazolni, (pl.: 

melléklet szerinti munkáltatói igazolás, álláskeresési ellátásról igazolás, nyugdíj összegéről, árvaellátásról a 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított igazolás + utolsó havi szelvény, családtámogatási ellátásokat hivatalunk 

ellenőrzi TAJ szám alapján az elektronikus rendszerben. 

- nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelésből, alkalmi munkavégzésből származó 

jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi 

átlagát, 
- amennyiben jövedelemmel nem rendelkezik, úgy a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy ellátásban nem részesül. 

 

 

 

 

 

 

  



Tájékoztató 

c)26 család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi 

intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli 

hozzátartozók közössége; 

d)27 közeli hozzátartozó: 

da) a házastárs, az élettárs, 

db)28 a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló 

keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt 

évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 

tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. 

szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt 

gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek), 

dc)29 korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az 

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

gyermek), 

dd)30 a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a 

szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek 

megfelelő testvér; 

e)31 egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; 

f)32 háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek közössége; 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.316657#foot26
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.316657#foot27
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http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.316657#foot32

