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7. melléklet a 6/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelethez 

 

KÉRELEM  

rendkívüli települési támogatás megállapításához 
 

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

 

Neve:  

Születési neve:  

Édesanyja leánykori neve:  

Születési helye és ideje:  

Lakóhelye:  

Tartózkodási helye:  

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:  

Állampolgársága:  

Telefonszáma:  

Fizetési számszámla, amennyiben átutalással 

kéri a folyósítást: 

 

Fizetési számlát vezető pénzintézet neve:  

Nem magyar állampolgárság esetén kérelmező idegenrendészeti státusza: 

 szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,  

 bevándorolt/letelepedett, vagy 

 menekült/oltalmazott/hontalan. 

2. Az egy lakásban együtt lakó közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok: 

Kérelmezővel egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező közeli hozzátartozók: a házastárs, az élettárs, a húsz évesnél 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, korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve 

a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbefogadott, mostoha-, 

illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését 

megelőzően is fennállt.  
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 A B C D E 

Közeli hozzátartozó 

neve 
Anyja neve Születési helye, 

ideje  
TAJ 

Rokoni kapcsolat 

megnevezése 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

2.1. A lakásban együtt lakó közeli hozzátartozóknak a kérelem benyújtását megelőző hónap 

havi nettó jövedelme forintban: 

      A közeli hozzátartozók sorszáma alapján 

A jövedelem típusa Kérelmező 1. 2. 3. 4. 5. 

1. Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó jövedelem és táppénz 

            

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó 

jövedelem 

            

3. Gyermekgondozási támogatások, 

családi pótlék 

            

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres ellátások 

            

5. Önkormányzat, járási hivatal és 

állami foglalkoztatási szerv által 

folyósított ellátások 

            

6. Tartásdíj       

7. Egyéb jövedelem (pl. bérleti díj)             

8. Összes jövedelem             
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2.2. Kérelmezővel egy lakásban lakó egyéb személyek (a közeli hozzátartozókon kívüli 

személyek): 

 A B C D E 

Név Anyja neve 

Születési helye, 

ideje  TAJ 

Kérelmezővel 

fennálló 

személyes 

kapcsolat leírása 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

2.3. Kérelmezővel egy lakásban lakó egyéb személyek jövedelmi viszonyai: 

  A 2.2. táblázatban megadott személyek sorszáma 

alapján 

 A jövedelem típusa 1. 2. 3. 4. 5. 

1. Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó jövedelem és táppénz 

     

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó 

jövedelem 

     

3. Gyermekgondozási támogatások, 

családi pótlék 

     

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres ellátások 

     

5. Önkormányzat, járási hivatal és állami 

foglalkoztatási szerv által folyósított 

ellátások 

     

6. Tartásdíj 

 

     

7. Egyéb jövedelem 

 

     

8. Összes jövedelem 
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2.4. Kérelmező részesül az alábbi juttatásokban?  

Területi gondozás keretén belüli étkeztetés:   ingyenes térítéses nem 

részesül 

Házi segítségnyújtás:     ingyenes  térítéses nem 

részesül 

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik:  igen  nem 

3. Lakásviszony 

A lakásban milyen minőségben lakik 

kérelmező?  

 

 

(Például: bérlő, bérlőtárs, társbérlő, szolgálati lakásban lakó, tulajdonos, résztulajdonos, 

haszonélvező, családtag, albérlő, ágybérlő, jogcím nélküli lakáshasználó, eltartási szerződés 

alapján eltartó, nővérszállón lakó.) 

4. Az egy lakásban együtt lakó közeli hozzátartozók rendszeres kiadásaira vonatkozó 

adatok 

4.1. Kérelmező által lakott lakás fenntartásának havi költsége utolsó közműszámla alapján1 

Víz:  

Gáz:  

Villany:  

Szemétszállítás díja:  

Egyéb költség (pl. 

jelzáloghitel): 

 

4.2. Havi gyógyszerkiadások2 

Közgyógyellátáson, gyógyszertámogatáson túli, 

számlával igazolt, havi gyógyszerköltsége: 

 

 

5. A támogatási igényt kiváltó élethelyzet bemutatása 

5.1. A rendkívüli települési támogatást az alábbi élethelyzet bekövetkezése, illetve nem várt 

kiadás felmerülése miatt kérem. 

5.1.1. Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet alapján igényelt támogatások: 

 
1 A számlán szereplő felhasználási helynek egyeznie kell Kérelmező lakóhelyéül szolgáló lakás címével. Havi 

számla bemutatása szükséges. Az éves közműdíj elszámolásból adódó többletkiadás másik jogcímen igényelhető. 
2 Igazolja a gyógyszervásárlásról szóló, kérelmező vagy vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója nevére 

kiállított számla. 
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 Eltartóm elhalálozott, és a haláleset a kérelem benyújtását megelőző 60 napon belül 

történt.3 

 Otthonomat elemi kár érte, amelynek következtében az általam használt lakás egy 

vagy több helyisége olyan károsodást szenvedett, melynek eredményeként a lakás egy 

vagy több helyisége nem használható rendeltetésszerűen, figyelembe véve az időjárási 

körülményeket, továbbá a káresemény a kérelem benyújtását megelőző 60 napon belül 

történt.4 

 Baleset ért, melynek következtében keresőképtelen állapotba kerültem, és a baleset a 

kérelem benyújtását megelőző 60 napon belül történt.5 

 Legalább 5 napig tartó, fekvőbeteg ellátásban történő kezelésben részesültem, amely 

jövedelemkiesést okozott számomra, és a kérelmet a kórházi elbocsátástól számított 

60 napon belül benyújtottam.6 

 Látást javító szemüveg, hallókészülék, egyéb gyógyászati segédeszköz használata 

került - szakorvos által - előírásra számomra, és a kérelmet az előírást követő 60 napon 

belül benyújtottam.7 

5.1.2. Időszakos létfenntartást veszélyeztető élethelyzet alapján igényelt támogatások: 

 Válsághelyzetben levő várandós anya vagyok.8 

 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekem 

iskoláztatásához támogatásra van szükségem, és kérelmemet az oktatási, nevelési év 

kezdetét megelőző és azt követő 30 napon belül nyújtottam be.9 

 Születendő gyermekem fogadásához anyagi segítségre szorulok.10 

 Nevelésbe vett gyermekem családba való visszakerülésével kapcsolatosan 

jelentkeztek kiadásaim, melyek mértéke meghaladja az én és családom egy főre eső 

jövedelmének 50%-át.11 

 Nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásával járó anyagi kiadásaim 

merültek fel, mely kiadások mértéke meghaladja az én és családom egy főre eső 

jövedelmének 30%-át.12 

 
3Igazolás módja: Kérelmezőt eltartó hozzátartozó halotti anyakönyvi kivonatának eredeti példánya, és az eltartásra 

kötelező jogviszonyt igazoló okirat bemutatása (házassági anyakönyvi kivonat, közeli hozzátartozói kapcsolat 

igazolása). 
4 Kérelmezőnek igazolnia szükséges az ingatlan birtoklását megalapozó jogcímet. Be kell mutatnia a biztosító 

társaság, illetve katasztrófavédelmi hatóság által kiállított, az elemi kár bekövetkezését igazoló jegyzőkönyvet. 

5 Igazolásként benyújtandó iratok: a balesetet igazoló jegyzőkönyv, kórházi jelentés, keresőképtelenséget igazoló 

okirat, táppénzes papírok. 
6 Igazolásként benyújtandó iratok: kórházi kezelést és annak időtartamát igazoló zárójelentés, a kieső jövedelmet 

igazoló munkaügyi papírok. 
7 Igazolásként benyújtandó iratok: szakorvosi igazolás, árajánlat vagy számla. 
8 Igazolásként benyújtandó iratok: védőnői igazolás a terhesgondozáson való részvételről. 
9 igazolás módja: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság fennállásának igazolása, vagy a 

jegyző által vezetett nyilvántartásban szerepel kérelmező, továbbá iskolai jogviszony fennállásának igazolása. 
10 Igazolásként benyújtandó iratok: védőnői igazolás a terhesgondozáson való részvételről. 
11 Igazolásként benyújtandó iratok: A gyermek elhelyezése vagy a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági vagy 

gyámhatósági határozat, és a határozatba foglalt, a gyermek családba való visszakerülésére szabott feltételek 

teljesítésére irányuló kiadásokat igazoló számla. 
12 Igazolásként benyújtandó iratok: A gyermek elhelyezése vagy a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági vagy 

gyámhatósági határozat. 
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 Kórházi ellátást nem igénylő tartós betegség vagy orvosi gyógykezelés alatt állok, és 

a gyógykezelés költsége meghaladja az én és családom egy főre eső jövedelmének 

30%-át.13 

 Rokkanttá, keresőképtelenné váltam a kérelem benyújtását megelőző 60 napon belül, 

és a rokkanttá, keresőképtelenné válás miatt a jövedelemkiesésem mértéke meghaladja 

az én és családom egy főre eső jövedelmének a jövedelemkiesést közvetlenül 

megelőző hónap egy főre eső jövedelmének a 30%-át, és rokkantsági ellátásban, 

táppénzben nem részesülök. 14 

 Legalább 3 hónapja fennálló munkaviszonyom a kérelem benyújtását megelőző 60 

napon belül megszűnt.15 

 Éves közműdíj elszámolásból adódó olyan többletkiadásom keletkezett, mely mértéke 

meghaladja a kérelmező és családja egy főre eső jövedelmének 100%-át.16 

 Bűncselekmény sértettjeként anyagi kár ért, emiatt anyagi segítségre szorulok, és a 

támogatás iránti kérelmet a bűncselekmény elkövetésétől számított 60 napon belül 

benyújtottam.17 

5.1.3. Tartós létfenntartást veszélyeztető élethelyzet alapján igényelt támogatás: 

 Jövedelmem tartósan alacsony, vagy nem rendelkezem jövedelemmel, ezért önmagam 

és gyermekem létfenntartásáról nem tudok gondoskodni.18 

5.2. Az élethelyzetet, illetve nem várt kiadást az alábbi okiratokkal, számlákkal igazolom. 

Az okiratok, számlák eredeti példányát bemutattam.19 

 

 

 

 

 
13 Igazolásként benyújtandó iratok: a tartós betegség fennállásáról, folyamatban levő gyógykezelésről szóló orvosi 

igazolás, állami egészségügyi szolgáltatónál folytatott gyógykezeléssel járó költségek igazolása. 
14 Igazolásként benyújtandó iratok: rokkantságot, keresőképtelenséget, a jövedelemkiesést igazoló okiratok. 
15 Igazolásként benyújtandó iratok: a jogviszony megszűnését igazoló munkaügyi, szolgálati okiratok. 
16 Igazolásként benyújtandó iratok: Kérelmező nevére és lakcímére vagy tartózkodási helyére szóló éves elszámoló 

számla. 
17 Igazolásként benyújtandó iratok: a bűncselekmény által okozott kárt igazoló rendőrségi jegyzőkönyv. 
18 A települési támogatásokról szóló rendelet tartós létfenntartást veszélyeztető élethelyzet alapján igényelt 

támogatásra vonatkozó speciális feltételei alkalmazandók. 
19 Okiratot, számlát csatolni szükséges, amennyiben a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzet és anyagi 

kiadás okirattal igazolható! 



oldal 7 / 8 
 

5.3. A rendkívüli települési támogatás iránti igényre vonatkozó indoklásom:20 

 

6. Nyilatkozatok 

6.1. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész 

aláhúzandó), 

b) településszintű lakóhellyel rendelkezem (akkor kell aláhúznia, ha az Ön lakóhelyeként 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában csak a bejelentett 

település neve szerepel), 

c) az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények 

megváltozásáról 15 napon belül értesítem Szigethalom Város Polgármesteri 

Hivatalának Szociális irodáját, 

d) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

6.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódisága a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján 

ellenőrizhető.21 

6.3. A jelen kérelem alapján lefolytatott, szociális igazgatási eljárással kapcsolatos 

adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat megértettem. 

6.4. A kérelemben nem kötelezően megadandónak jelölt személyes adataim szociális 

igazgatási eljárás során történő felhasználásához hozzájárulok. 

Szigethalom, .............................................  

 

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

        kérelmező aláírása 
 

 

 

 

 

 
20 Kitöltése nem kötelező, de ajánlott. 
21 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése 
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Tájékoztatás a jövedelem igazolásának módjáról 

 

1. Igazolás az egy lakásban együtt lakó közeli hozzátartozók,  

a) rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap 

jövedelméről, 

b) nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozási tevékenységből származó 

jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 naptári 

hónap jövedelméről. 

A jövedelmek igazolására 

a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás vagy a 

fizetési jegyzék, 

b) álláskeresési ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén a Pest Vármegyei 

Kormányhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerve által kiállított igazolás, 

c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a 

tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap és a kérelem benyújtását megelőző hónapban 

kifizetett ellátást igazoló nyugdíjszelvény, bankszámla kivonat, 

d) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal által  a lezárt adóévről kiállított igazolás, 

e) vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal által kiállított igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan könyvelői 

igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata, 

f) tartásdíj esetén a felvett vagy fizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, 

bankszámla kivonat vagy átvételi elismervény, 

g) ösztöndíjról a középiskola, vagy a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás vagy 

az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom vagy  

h) az a) - g) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő 

igazolás nyújtható be. 

2. A gyermek elhelyezése vagy a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági határozat. 

3. 30 napnál nem régebbi igazolás a 16. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem 

rendelkező,  a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt 

tanulói vagy hallgató jogviszonyáról. 

 


