
8. melléklet a 16/2021. (VII.26.) önkormányzati rendelethez 
 

KÉRELEM 
 

EGYÉB RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ 
 
 

Személyi adatok 
 

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

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

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

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

Születés helye, ideje: ......................................................................................................................... 

Lakóhely: …....... irányítószám ........................................................................................... település 

.............................................. utca/út/tér ....... házszám .......... épület/lépcsőház ........... emelet, ajtó 

Tartózkodási hely: ….......irányítószám .............................................................................. település 

.............................................. utca/út/tér .......... házszám .......... épület/lépcsőház ........ emelet, ajtó 

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni) 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): …................................... 

Állampolgársága: ….............................................................................. 

(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült jogállású.) 

Telefonszám (nem kötelező megadni): .............................................................................................. 

E-mail cím (nem kötelező megadni): ................................................................................................ 

2. A kérelmező családtagjainak száma a kérelem benyújtásának időpontjában: ........... fő 

3. A családtagok adatai: 
 
 Neve és születési neve  Születési hely, idő  Anyja neve Állam- 

polgársága 
 Társadalombiztosítási 
Azonosító Jele (TAJ) 

        

        

        

        

        

        

        

 



 Jövedelmi adatok 
 

A kérelmező, valamint a családtagok jövedelme forintban:  
  

A jövedelmek típusai 

  
A kérelmező 
jövedelme 

 A kérelmezővel 
közös háztartásban 

élő házastárs 
(élettárs) jövedelme 

 A kérelmezővel 
közös háztartásban 

élő egyéb rokon 
jövedelme 

  
Összesen 

 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra 
irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és 
táppénz 

           
  

 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve 
szellemi és más önálló tevékenységből származó 
jövedelem 

           
  

 3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, 
rehabilitációs ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati 
járandóság, balettművészeti életjáradék, átmeneti 
bányászjáradék, időskorúak járadéka, a nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló 
jogszabály hatálya alá tartozó ellátás 

           
  

 4. A gyermek ellátásához és gondozásához 
kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, 
GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 

           
  

 5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek 
által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások 

           
  

 6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, 
ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis 
összegű kifizetések stb.) 

           
  

 7. A család összes nettó jövedelme            
  

 8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő 
tényezők (fizetett tartásdíj összege) 

           
  

 
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó. 
 

A kérelem rövid indoklása: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



 

 
Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

 életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész 
aláhúzandó, ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és 
tartózkodási hellyel is rendelkezik), 

 a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem továbbá, hogy az általam 
életvitelszerűen lakott 

a) ingatlanhoz tartozó területet (udvar, kert) gyommentesen és tisztán tartom 
b) az ingatlan szeméttől és a lomtól mentes, 
c) az ingatlan előtti járda – annak hiányában az ingatlan mentén 1,5 méter sáv – tisztán tartott, 

szeméttől, gyomtól, télen hótól, síkosságtól folyamatosan mentes, 
d) az ingatlannal érintkező közterületet és gyepes árkot az útpadkáig, de legfeljebb 5 méter 

szélességben tisztán tartom és kaszálom, 
e) az ingatlan előtt nyílt belvízelvezető árkot rendszeresen takarítom, hogy a vízelfolyás 

akadálytalan legyen, 
f) az ingatlanhoz tartozó kerítésének állagát megőrzöm oly módon, hogy azon keresztül 

háziállat elkószálni ne tudjon.  
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról 
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a 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. 
 
A kérelemhez mellékelni szükséges: 

 a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot 
vagy annak másolatát.  

 mindazok a dokumentumok, mely a kérelemben felhozott indokokat alátámasztják. 

 
Tiszabercel, …… év ……………………….. hó ……….. nap 

 
 

……………………………… 
    kérelmező aláírása 


