
Kozármisleny Város Önkormányzat 

Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottsága 

7761 Kozármisleny, Pécsi út 124.. 

: 72/570-918. 
 

KÉRELEM 

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 
 

 

Kérelmező neve:_____________________________________________________________ 

Születési neve:_______________________________________________________________ 

Anyja neve:_________________________________________________________________ 

Születési helye, ideje:_________________________________________________________ 

TAJ száma: ________________________________________________________________ 

Családi állapota: házas, hajadon, nőtlen, elvált, özvegy, élettárs, házastársától külön élő 

 (Aláhúzással jelölje!) 

 

Lakóhely:__________________________________________________________________ 

Tartózkodási helye:__________________________________________________________ 

 

Bankszámlaszám: (akkor kell megadni, ha a kifizetést bankszámlára kéri) 

___________________________________________________________________________ 

 

A folyószámlát vezető pénzintézet megnevezése: ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Telefonszám:________________________________  
 

 

 

 rendkívüli települési támogatás (létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzet, 

betegség, baleset miatti tartós kórházi kezelés, 1 hónapot meghaladó táppénzes állomány, közműtartozás, 

munkahely elvesztése) 

 elhalt személy eltemettetéséhez nyújtott települési támogatás (halálesetet 

követő 60 napon belül) 

 méltányossági települési támogatás (kérelmező lakóingatlanát elemi kár érte,  amely a 

lakhatást veszélyezteti, betegség, baleset miatti tartós kórházi kezelés, 1 hónapot meghaladó táppénzes 

állomány, egyszeri gyógyászati segédeszköz, bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul.) 

miatt kérem megállapítani 
 (Kérjük a megfelelőt X-el jelölje) 
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Kérelmező családtagjainak személyi adatai: 
 

Név Születési év, 

hó, nap 

Anyja neve Rokoni 

kapcsolat 

TAJ szám 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

     

 

 

Kérelmező és családtagjai nettó havi jövedelme (i):  
 

 
 A jövedelem típusa  Kérelmező 

 A kérelmezővel közös háztartásban élő 

további személyek 

 

 1.  Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó 

ebből: közfoglalkoztatásból 

származó 

            

 2.  Társas és egyéni 

vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

            

 3.  Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

            

 4.  Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

            

 5.  Önkormányzat, járási hivatal 

és munkaügyi szervek által 

folyósított ellátások 

            

 6.  Egyéb jövedelem   

 

          

 7.  Összes jövedelem   

 

          

 
 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző 

hónapban:………............Ft/fő 
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Kérelem indoklása:   

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Elhalt személy eltemettetéséhez nyújtott települési támogatás esetén az elhalálozott 

adatai: 

Neve: ......................................................................................................................................... 

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

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

Születési hely, év, hó, nap: ....................................................................................................... 

Lakóhely: .................................................................................................................................. 

Rokoni kapcsolata a kérelmezővel: .......................................................................................... 

Nem rokoni kapcsolat esetén a kérelem részletesebb indoklása: …………………………… 

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

 

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 Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

Tudomásul veszem, hogy a fent leírt élethelyzet jellegét megfelelő dokumentummal 

igazolom. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában 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 

 

Kozármisleny, ……………………………. 

 
..………………..…………………… 

         kérelmező aláírása 
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NYILATKOZAT 

 

Havi jövedelemről 

 

 

 

 

Alulírott …………………………………… (szül.hely, idő: ………………………………., 

an: …………………………  ) Kozármisleny, ………………………………………………… 

szám alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtását 

megelőző hónapban  

 munkaviszonyból nem származott jövedelmem,  

 rendszeres pénzellátásban nem részesültem,  

 alkalmi munkavégzésből nem származott jövedelmem 

 alkalmi munkavégzésből ………………………,- Ft jövedelmem származott. 

Munkaügyi Központnál regisztrált álláskereső vagyok:  igen  nem 

 
 

Kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, ellenkező 

esetben a már felvett támogatást köteles vagyok visszafizetni. 
 

 

 

 

 

 

Kozármisleny, …………………………….. 

 

 

 

 

 

      …………………...………………………………. 

           kérelmező / közös háztartásban élő családtag 
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NYILATKOZAT 
 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy: 

 

 Kozármislenyben vagy más településen 50%-ot meghaladó saját tulajdonú ingatlannal 

rendelkezem  IGEN   NEM 

 1.500.000 Ft értéket meghaladó saját tulajdonú gépjárművel rendelkezem  

    IGEN   NEM 

 végkielégítésben részesültem: IGEN ……….. időpontja, ………….összege

     NEM 

 

 

Alulírott ………………………………………………………………………………………... 

sz. alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy őstermelői 

tevékenységből jövedelmünk származik: 

IGEN   Őstermelői tevékenységünkből származó jövedelem: …………………… Ft 

NEM 

 

 

Nyilatkozom, hogy az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az 

ügyintézési határidőről, ügyintézőjéről és az ügyintéző hivatali elérhetőségéről értesítésemet 

     KÉREM  NEM KÉREM 

 

 

Alulírott ………………………………………………………………………………………… 

sz. alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy jövedelemmel nem 

rendelkezem……….………………… napja óta. 

 

 

Alulírott ………………………………………………………………………………………… 

sz. alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy gyermekemet egyedül 

nevelem és gyermektartásdíjban  

RÉSZESÜLÖK  aminek havi összege: …………………….…… Ft 

NEM RÉSZESÜLÖK . 

 

 

 

Kozármisleny, ……………………………………. 

 

 

       ………………………………………………. 

          aláírás 



 

 

 6 

NYILATKOZAT 
(abban az esetben kell kitölteni, ha gyermekét egyedül neveli.) 

 

 

Alulírott …………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… sz. alatti  

lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekemet 

………………………………………. napjától egyedülálló szülőként gondozom.  

 

 

 

Kozármisleny, …………………………………………… 

 

 

 

…………………………………………………. 

           nyilatkozattevő 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 
(Abban az esetben kell kitölteni, ha gyermekét egyedül neveli.) 

 

 

Alulírott …………………………………………………………………………………………  

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

sz. alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermek után 

gyermektartásdíjban 

- részesülök, melynek összege: ………………… Ft/hónap 

- nem részesülök.  

 

 

 

Kozármisleny, …………………………………………… 

 

 

…………………………………………………. 

         nyilatkozattevő 
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TÁJÉKOZTATÓ KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOKRÓL 

 

 Rendkívüli települési támogatás jellegét igazoló dokumentum, irat:  
- munkahely megszűnése esetén annak igazolása,  

- kórházi kezelés zárójelentéssel történő igazolása,  

- nyugdíjazás iránt benyújtott kérelem igazolása,  

 Gyermekneveléssel kapcsolatos kiadásokhoz mellékelni kell: 

- várandóság alatti válsághelyzetét, 

- az iskoláztatással kapcsolatos többletkiadást, 

- gyermek fogadásának előkészítésével kapcsolatos többletkiadásokat, 

- nevelésbe vett gyermekével a kapcsolattartás költségéről, a családba való 

visszakerülésének költségének igazolását, valamint a gyámhivatal határozatát a 

nevelésbe vételről 

- hátrányos helyzet igazolásáról szóló döntést 

 Temetési költségek finanszírozásához megállapításához csatolni kell: 

- halotti anyakönyvi kivonat másolatát 

- kérelmező nevére kiállított temetés költségeit tartalmazó számla másolata 

 Méltányossági települési támogatás megállapításához csatolni kell: 

- munkahely megszűnése esetén annak igazolása,  

- kórházi kezelés zárójelentéssel történő igazolása,  

- 1 hónapon túli táppénzről szóló igazolás, 

- ingatlanban keletkezett anyagi kár jellege, mértéke 

- orvosi igazolás gyógyászati segédeszköz beszerzéséről 

 

 Jövedelemigazolást, amely 

- Rendszeres jövedelem esetén kérelmező és a vele közös háztartásban élő személy/ek 

munkáltatója által kiállított nettó jövedelemigazolás a kérelem benyújtását megelőző 

hónapról  

- Álláskereső személy esetén az állami foglalkoztatási szerv által kiállított irat 

(hatósági bizonyítvány, határozat, álláskeresési kiskönyv), amennyiben álláskeresési 

támogatásban részesül, úgy a kérelem benyújtását megelőző havi álláskeresési 

támogatás összegének igazolása 

- Nyugdíjas esetében a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől kapott éves összesítő/vagy 

nyugdíjas igazolvány és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény, 

folyószámla kivonat  

- Vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül 

megelőző év Nemzeti Adó és Vámhivatal általi igazolása. A vállalkozás megszűnése 

esetén annak megszűnését igazoló dokumentum 

- Gyermek elhelyezésére, tartásdíj igazolása bírói ítélet vagy nyilatkozat 

 Egyéb igazolások 

- Iskolalátogatási igazolás 16 éven felüli gyermek esetében, 

- Hallgató jogviszony és az ösztöndíj összegéről szóló igazolás 


