
  

1. melléklet a 6/2020(VII.9.) önkormányzati rendelethez 

 

KÉRELEM 

Települési támogatás megállapításhoz 

A kérelmezőre vonatkozó adatok: 

Neve:………………………………………………………………….…………………………… 

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

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

Születési helye, ideje (év, hó, nap):………………………………………………………………. 

Lakóhely:…………………………………………………………………………………………... 

Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………......... 
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet 

kell feltüntetni!) 

 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………….. 

Állampolgárság: ………………………………………………………….. 

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 

- bevándorolt 

- letelepedett 

- menekült 

- oltalmazott 

- hontalan. 

 

A kérelmező családi állapota (megfelelő aláhúzandó) 

- egyedülálló, melynek oka: hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa. 

- házastársával / élettársával él együtt 

 

Kérelmezett támogatási fajta (aláhúzandó): 

- rendkívüli települési támogatás  

- temetési támogatás  

- köztemetés térítési díja alóli mentesítés 

- lakhatás költségek támogatása 

- szociális célú tűzifa támogatás 

- gyermekszületési támogatás 

- beiskolázási támogatás 

- idősek támogatása 

 

- rendszeres gyógyszertámogatás 

 

A kérelem rövid indoklása: 

 „A polgármester a támogatás megállapítása évének január 1. napján leányvári lakcímmel 

rendelkező és életvitelszerűen a településen élő szülő vagy törvényes képviselő részére, szintén 

leányvári lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő iskolás - az első 8 valamely 

évfolyam tanulója - gyermeke után kérelemre évente egy alkalommal, gyermekenként 10 000 Ft 

összegű települési támogatást állapít meg, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre 

jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 1500%-át. A települési 

beiskolázási támogatás augusztus-szeptember hónapban kérelmezhető.” 



  

Amennyiben temetés miatt igényli a támogatást: 

Az eltemetett hozzátartozó neve: 
 

……………………………… 

Rokoni kapcsolat: 

……………………………… 

Haláleset 

ideje:…………………………… 

A temetés  

költsége:………………………

JÖVEDELEM-NYILATKOZAT A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐ EGY HÓNAP JÖVEDELMEIRŐL 

A kérelmező adatai: 

Jövedelem típusa(i) Jövedelem/hó 

  

A kérelmezővel egy családban/háztartásban élők adatai:  

(családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják!) 

Név, 

Leánykori név 
Anyja neve Szül. hely, idő 

Rokoni 

kapcsolat a 

kérelmezővel 

Foglalkozás* 
Jövedelem 

típusa(i) 
Jövedelem/hó 

       

       

       

       

*beiskolázási támogatás igénylése esetén az iskola megnevezése és címe; adott év szeptemberében megkezdett osztály 

  

Együtt élők összes jövedelme: ………………………… Ft (ügyintéző tölti ki) 

Egy főre jutó jövedelem: ………………………………. Ft(ügyintéző tölti ki) 



  

Nyilatkozat 

Alulírott ............................................……………............... büntetőjogi felelősségem tudatában 

kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy azok valódisága 

a szociális igazgatóságról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv alapján a NAV-nál 

ellenőrizhetőek, továbbá hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás 

során történő felhasználásához. 

Leányvár, „……..”.”………”………..”. 

………………………………….. 

             Kérelmező 

A kérelem mellékletei 

Támogatás típustól függetlenül, minden kérelem kötelező mellékletét képezi a kérelmező és vele 

egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k), lakásfenntartási támogatás esetén a kérelmezővel egy 

háztartásban élőknek a kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás: 

- nyugdíjas esetében a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő 

fénymásolatát a folyósítás jogcíméről és összegéről, valamint a kérelem beadását megelőző 1 

havi nyugdíjigazolás (szelvény vagy banki igazolás) fénymásolatát; 

- munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben részesülő esetében a munkáltató által 

kiadott hivatalos igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről; 

- Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a 

folyósított ellátás összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát; 

- azon kérelmezők, akik 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem 

töltötték be és állástalanok, a munkaügyi központ által kiállított hatósági bizonyítványt kell 

benyújtaniuk arról, hogy az álláskeresők nyilvántartásában szerepelnek-e vagy az álláskeresők 

kiskönyvének egyszerű másolata a jelentkezés várható időpontjáról. 

- az előző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást, 

amennyiben nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát; 

- vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről – tételesen havi 

bontásban – könyvelő által kiadott igazolást. 

- őstermelő esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását 

megelőző 12 hónap nettó jövedelméről – tételes bontásban - szóló igazolás. 

- árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 

által küldött év eleji összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem 

jogosult az elutasító/megszüntető határozat fénymásolata) 

 

Mellékletek kérelem típusonként: 

- temetési támogatás iránti kérelem esetén az eredeti temetési számlák  

- rendszeres gyógyszertámogatás iránti kérelem esetén a havi rendszeres gyógyító ellátási 

szükségletet és annak költségét alátámasztó, valamint a betegség legalább 3 hónapja való 

fennállásáról szóló házi- vagy kezelőorvosi igazolást (rendelet 4. számú melléklete). 

- lakásfenntartási támogatás igénylése esetén tulajdonjog fennállása hiányában igazolás a 

lakásban tartózkodásának jogcíméről (pl.: bérleti szerződés, bérbeadó nyilatkozata, stb.) 

- gyermekszületési támogatás esetén: a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata, 

a gyermek és a törvényes képviselő(k) lakcímkártyájának másolata. 

- beiskolázási támogatás: Iskolalátogatási igazolás (amennyiben a gyermek nem a helyi 

általános iskolába jár)  

 

 



  

Egyéb mellékletek: 

- válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát, a 

megállapított/fizetendő gyermektartásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt, 

nyilatkozatot vagy igazolást (amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló 

kereset fénymásolatát) 

- gyámkirendelő és/vagy gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


