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TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 

CSEMŐ 
 
         AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS FORMÁJA 

o létfenntartási gondok enyhítéséhez való hozzájárulás 

o lakhatás támogatásához hozzájárulás 

o az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez hozzájárulás 

o az elhunyt hozzátartozó temetési költségeihez való hozzájárulás 

o a gyermekek családban történő nevelésének költségeihez való hozzájárulás 

o rendkívüli települési támogatás 

o köztemetés 

o kamatmentes kölcsön 

          /Az igényelni kívánt ellátás megjelöléséhez tegyen X-et a karikába!/ 
 
1. Kérelmező neve /születési név is/: ……………………………………………………………….………………… 
Születési helye: ………………………………….  születési ideje: ………………………………………………………... 
TAJ-száma: ……………………………….. 
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: …………………………………..… 
 
2. * Állampolgársága:  
magyar, bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, menekültként elismert 
Státuszt elismerő határozat száma: ……….    /20……. 
/* A megfelelő rész aláhúzandó!!/ 
 
3. * Családi állapota: 
egyedülálló, házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával, gyermekével, gyermekeivel 
lakik együtt 
/* A megfelelő rész aláhúzandó!!/ 
 
4. Lakóhely: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tartózkodási hely: ………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefonszám: ……………………………………. 
 
5. * A lakásban tartózkodás jogcíme:  
tulajdonos – haszonélvező - főbérlő – albérlő - családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím 
nélküli lakáshasználó 
/* A megfelelő rész aláhúzandó!!/ 
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KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADATAI: 
 
Név Szül. hely Szül. idő Anyja neve Rokoni 

kapcs. 
TAJ-szám 

      
      
      
      
      
      
      
 
Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 
gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége. 
TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK INDOKA:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Elhunyt hozzátartozó temetési költségeihez  való hozzájárulás igénylése esetén töltendő 
ki! 
 
Az elhunyt adatai: 

Az elhunyt neve / születési név /: ……………………………………………………….………………………...........  

Születési hely, idő: ……………………………………… Anyja neve: …………………………..……………………….. 

Utolsó lakóhelye: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Elhalálozás helye, ideje: ………………………………………………………………………………………………………... 

Halotti anyakönyvi kivonat száma: …………………………………………………. 
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A családban lakó hozzátartozók jövedelme: 
 
Jövedelem típusa Kérelmező 

jövedelme 
Kérelmező házas-
/élettársának 
jövedelme 

Gyermekek 
jövedelme 

Munkaviszonyból és 
más fogl. viszonyból 
szárm.  

   

Egyéni vállalkozásból, 
őstermelésből szárm.  

   

Nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátás 

   

Táppénz, 
gyermekgond. 
támogatás 

   

Önk., munkaügyi 
kirendeltség által 
folyósított ellátás 

   

Egyéb jövedelem    
Összes jövedelem:    
 
Egy főre számított havi családi jövedelem: …………………………..Ft/hó. 
 
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 NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 
 
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak 
másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges: 
- a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból származó - jövedelem esetén a kérelem 
benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolást, 
- a nem havi rendszerességgel szerzett illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem 
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló 
igazolást, gyermektartásdíjra, ösztöndíjra vonatkozó igazolást. 
- GYED havi nettó összegéről szóló kifizető által kiadott igazolás, 
- árvaellátás havi összegéről szóló határozat valamint az utolsó havi szelvény, vagy folyószámla kivonat 
másolata, 
- Munkaügyi Szerv által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat másolata, valamint az ellátás havi 
nettó összegéről szóló igazolás, 
- vállalkozók esetén a NAV által az előző évi adóbevallás alapján kiállított jövedelemigazolás, 
- 18 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolás, 
- nyugdíjasok esetén a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről szóló éves igazolás és a 
kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvénye vagy folyószámla kivonat másolata. 
- válásról, gyermekelhelyezésről bírósági végzést. 
A kérelemhez csatolni kell még 
- temetési támogatás  igénylése esetén az eredeti temetési számlát, 
- gyógyszerutalvány igénylése esetén a gyógyszertárban beárazott eredeti recepteket, 
- egyéb ok miatt történő segély igénylés esetén minden olyan okirat másolatot (elemi kár esetén tűzoltóság 
vagy katasztrófavédelem által kiadott jegyzőkönyv, 3-as vagy többes iker születése esetén születési anyakönyvi 
kivonat, kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat, stb.), amely igazolja a kérelem okaként 
megjelölt létfenntartási gondot, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet. 
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Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy 
valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és 
rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben 
visszaköveteli. 
 
Csemő, 2015. ……………………….. 
 

……………………………………………….                                ……………………………………………... 
        kérelmező házastársa/élettársa/                                               kérelmező aláírása 
           bejegyzett élettársa aláírása 
 
 
A kérelmező, illetve a családban/háztartásban lakó valamennyi érintettnek szükséges kitölteni az 
alábbi, rá vonatkozó nyilatkozatot/nyilatkozatokat.  
A NYILATKOZAT CSAK 2 TANÚ ALÁÍRÁSÁVAL ÉRVÉNYES!! 
 

NYILATKOZAT 
(KÉRELMEZŐ) 

 

Név: _________________________________Születési név: __________________________________________  

Születési hely, idő:___________________________________________________________________________ 

Lakóhely: __________________________________________________________________________________ 

Tartózkodási hely:____________________________________________________________________________ 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

A/ * jövedelemmel nem rendelkezem 
B/ __________________________________ (név)-tól, mint tartásra köteles személytől, 
___________________________________ nevű gyermekem után ________________ Ft/hó 
___________________________________ nevű gyermekem után_________________ Ft/hó 
___________________________________ nevű gyermekem után ________________ Ft/hó 
___________________________________ nevű gyermekem után ________________ Ft/hó 
* tartásdíjban részesülök/ nem részesülök, 

oka:________________________________________________________________________ 

C/ * életvitelszerűen lakóhelyemen tartózkodási helyemen élek. 

D/ * GYES/GYED/GYET-ben részesülök, mellette munkaviszonnyal rendelkezem / nem rendelkezem 

(amennyiben munkaviszonnyal rendelkezik, nettó kereseti igazolás csatolása szükséges). 

/* A megfelelő rész aláhúzandó!!/ 

Csemő, 2015. ……………… 

_______________________________________ 

                                                                                             Aláírás 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

1. Név:_____________________________                                  2. Név: __________________________________ 

Születési hely, idő:____________________                                  Születési hely, idő: ________________________ 

Lakcím: ____________________________                                  Lakcím: __________________________________ 

Aláírás:_____________________________                                  Aláírás: __________________________________ 
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NYILATKOZAT 
(CSALÁDBAN/HÁZTARTÁSBAN LAKÓ) 

 

Név: _________________________________Születési név: ___________________________  

Születési hely, idő:________________________________ 

Lakóhely: _______________________________________ 

Tartózkodási hely:_______________________________________________ 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

A/ * jövedelemmel nem rendelkezem 

B/ __________________________________ (név)-tól, mint tartásra köteles személytől, 

___________________________________ nevű gyermekem után _____________________________ Ft/hó 

___________________________________ nevű gyermekem után______________________________ Ft/hó 

___________________________________ nevű gyermekem után _____________________________ Ft/hó 

___________________________________ nevű gyermekem után 

_____________________________ Ft/hó 

* tartásdíjban részesülök/ nem részesülök, 

oka:________________________________________________________________________ 

C/ * életvitelszerűen lakóhelyemen tartózkodási helyemen élek. 

D/ * GYES/GYED/GYET-ben részesülök, mellette munkaviszonnyal rendelkezem / nem rendelkezem 

(amennyiben munkaviszonnyal rendelkezik, nettó kereseti igazolás csatolása szükséges). 

/* A megfelelő rész aláhúzandó!!/ 
 

Csemő, 2015. ……………… 

_______________________________________ 

                                                                                             Aláírás 

 
Előttünk, mint tanúk előtt: 

1. Név:_____________________________                                  2. Név: __________________________________ 

Születési hely, idő:____________________                                  Születési hely, idő: ________________________ 

Lakcím: ____________________________                                  Lakcím: __________________________________ 

Aláírás:_____________________________                                  Aláírás: __________________________________ 
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 NYILATKOZAT 

(CSALÁDBAN/HÁZTARTÁSBAN LAKÓ) 
 

Név: _________________________________Születési név: ___________________________  

Születési hely, idő:________________________________ 

Lakóhely: _______________________________________ 

Tartózkodási hely:_______________________________________________ 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

A/ * jövedelemmel nem rendelkezem 

B/ __________________________________ (név)-tól, mint tartásra köteles személytől, 

___________________________________ nevű gyermekem után _____________________________ Ft/hó 

___________________________________ nevű gyermekem után______________________________ Ft/hó 

___________________________________ nevű gyermekem után _____________________________ Ft/hó 

___________________________________ nevű gyermekem után 

_____________________________ Ft/hó 

* tartásdíjban részesülök/ nem részesülök, 

oka:________________________________________________________________________ 

C/ * életvitelszerűen lakóhelyemen tartózkodási helyemen élek. 

D/ * GYES/GYED/GYET-ben részesülök, mellette munkaviszonnyal rendelkezem / nem rendelkezem 

(amennyiben munkaviszonnyal rendelkezik, nettó kereseti igazolás csatolása szükséges). 

/* A megfelelő rész aláhúzandó!!/ 
 

Csemő, 2015. ……………… 

_______________________________________ 

                                                                                             Aláírás 

 
Előttünk, mint tanúk előtt: 

1. Név:_____________________________                                  2. Név: __________________________________ 

Születési hely, idő:____________________                                  Születési hely, idő: ________________________ 

Lakcím: ____________________________                                  Lakcím: __________________________________ 

Aláírás:_____________________________                                  Aláírás: __________________________________ 


