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1. melléklet a 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez32 

 
 

 
 
 

KÉRELEM  
 

T E L E P Ü L É S I  T Á M O G A T Á S  
M E G Á L L A P Í T Á S Á R A   

 
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok 

 
 
I. Személyi adatok: 

 
Neve: 
 

 

Születési neve: 
 

 

Anyja neve: 
 

 

Születési helye, ideje: 
 

 év hó nap 

Lakóhelye: 
 

 

Tartózkodási hely: 
 

 

Állampolgárság: 
 

 

Kérelmező idegenrendészeti státusza 
(nem magyar állampolgárság 
esetén, megfelelőt bejelölni): 
 

□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 
□ EU kék kártyával rendelkező, vagy 
□ bevándorolt/letelepedett, vagy 
 □ menekült/oltalmazott/hontalan 

TAJ (KÖTELEZŐ MEGADNI): 
 

 

Telefonszám (nem kötelező 
megadni): 

 

E-mail cím (nem kötelező 
megadni): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
32 Beiktatta a 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 1. napjától 
 
 

 

 
Téti Közös Önkormányzati Hivatal 
9100 Tét, Fő u. 88. 
Tel: 96/461-134; 561-093 
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II. Segélykérés célja (megfelelő aláhúzandó): 
 
a) lakásfenntartási települési támogatás 
b) fűtési szezonhoz kapcsolódó települési támogatás 
c) születéssel kapcsolatos „kelengye” települési támogatás 
d) temetési települési támogatás 
e) rendkívüli települési támogatás  

ea) Betegségből, balesetből adódóan két hétnél hosszabb ideig kórházi ápolásra szorul 
eb) Elemi kár elhárításához 
ec) Rendkívüli halálesethez 
ed) A nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához 
ee) Ha a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul 
ef) Munkaügyi Központtal való kapcsolattartáshoz buszjegy támogatás 

 

A kérelem rövid indoklása:  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
III. Kérelmez ővel együtt élő személyek adatai: 
 

Kérelmező háztartásában (azonos lakcímen) együtt élők adatai: 

 
Neve 

(születési név) 
Szül, helye,  

ideje 
Anyja neve TAJ 

(KÖTELEZŐ MEGADNI) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban 
feltüntetett tagjai között van olyan személy: 
• aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű 

családi pótlékok folyósítanak, ha igen, e személyek száma: ………………............fő 
• aki fogyatékossági támogatásban részesül, ha igen, e személyek száma: …………….fő 
• aki gyermekét egyedülállóként neveli, ha igen, e személyek száma: …………..….….fő 
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IV./1. Lakásviszonyok: Csak lakásfenntartási települési támogatás megállapítására 
irányuló kérelem esetén töltendő! 

 
 A kérelmező lakásban tartózkodásának jogcíme (a megfelelő rész aláhúzandó) 

o Tulajdonos 
o Tulajdonos hozzátartozója: ……………………………….(rokoni kapcsolat) 
o Bérlő 
o Albérlő 
o Szívességi lakáshasználó 
o Haszonélvező 

 
IV./2. Előre fizetős készülék: Csak lakásfenntartási települési támogatás 

megállapítására irányuló kérelem esetén töltendő! 
 

a) A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást érintő 
mérőkészülék: 

 
MŰKÖDIK – NEM M ŰKÖDIK (a megfelelő rész aláhúzandó) 
 

Amennyiben működik, kérem, nevezze meg a szolgáltatót:  
 

…………………………………………………………………………………… 
 

b) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tar-
tózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó) és az általam közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek. 

 
V. Nyilatkozatok: 

 
1. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése 
alapján a szociális határkört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 
 
2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiekben közölt adatok, a 
benyújtott jövedelem és vagyonnyilatkozat a valóságnak megfelelnek. 
 
3. Hozzájárulok, hogy személyi adataimat a Téti KÖH számítógépes adatbázisában 
rögzítsék és azokat a települési támogatás megállapításával és folyósításával 
összefüggően más - az ügyben hatáskörrel rendelkező - államigazgatási szervek, illetve 
természetbeni segélyezés esetén a megállapító határozatban megjelölt kereskedelmi 
szervezet, közüzemi szolgáltató tudomására hozzák. 
 
Tét, 20…... év ……………… hó …. nap 
 
  ………………………………………… 
 
 ………………………………………… 
……………………………………… 
               kérelmező aláírása  ………………………………………… 
 
 ………………………………………… 
   háztartás nagykorú tagjának aláírása 
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4. Nyilatkozat egyedülálló státuszról 
 
Alulírott, …………………………………………………………………………...……. 9100 
Tét, ……..………………………………..…. szám alatti lakos anyagi és büntetőjogi 
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy egyedülálló vagyok (hajadon, nőtlen, özvegy, 
elvált, házastársától külön él – kivéve, ha élettársa van!) 
 

Tét, 20……………………..                                 …………………………………….. 
  kérelmező aláírása  

5. Lemondás a fellebbezési jogról 
 
Alulírott, …………………………………………………………………………. 9100 
Tét, ………………………..……………………………. szám alatti lakos nyilatkozom, hogy 
kérelmem kedvező elbírálása esetén, az ügyemben hozandó határozat ellen fellebbezési 
jogomról lemondok. 
 
Tét, 20……………………..                                 …………………………………….. 
  kérelmező aláírása 

 

6. Nyilatkozat alkalmi munkavégzésről 
 
Alulírott, …………………………………………………………………………. 9100 
Tét, ………………………..……………………………. szám alatti lakos büntetőjogi 
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy bejelentett munkahellyel nem rendelkezem, 
rendszeres pénzellátásban nem részesülök, alkalmi munkavégzésből eredő jövedelmem a 
kérelem benyújtását megelőző hónapban: …………………. Ft. 
 
 
Tét, 20……………………..                                 …………………………………….. 
  kérelmező aláírása 
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7. VAGYONNYILATKOZAT  

I. A kérelmező személyes adatai 
Neve: ..................................................................................................................................................... 
Születési neve:……………………………………………................................................................... 
Anyja neve: .......................................................................................................................................... 
Születési hely, év, hó, nap: ................................................................................................................... 
Lakóhely:............................................................................................................................................... 
Tartózkodási hely: ................................................................................................................................ 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................................. 

II. A kérelmező és a vele együtt élő személyek vagyoni adatai 

A. Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. 

város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni 
hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... 

város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni 
hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat): 
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ 
címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. 

alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... 
címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. 

alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

B. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű: ' 
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. 
típus .................. rendszám 
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
 
Tét, .......... év .................. hó ............ nap 

................................................ 
  aláírás 

 

Megjegyzés VAGYONNYILATKOZAT-hoz: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, 
akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban 
feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell 
tüntetni. 

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.  
* Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 
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VI . Jövedelmi adatok a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmeiről: 
 
 
 
 
 

A. Jövedelem típusa B. Kérelmező 
C. A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek 

 Összesen 
(A hivatal tölti ki!)  

1 2 3 4 
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 
(Terh. GYÁS, GYED, GYES, GYET, családi 
pótlék, gyermektartásdíj) 

      

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 

      

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

      

6. Egyéb jövedelem (ösztöndíj, 
földbérbeadása) 

      

7. Összes jövedelem: 
      

Egy főre jutó jövedelem (Az ügyintéző tölti ki!): Ft 

A KÉRELMEZ Ő, VALAMINT A VELE KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉL Ő SZEMÉLYEK HAVI 
JÖVEDELME FORINTBAN 
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KÉRELEM MELLÉKLETEI 
A kérelemhez minden esetben csatolni kell: 

 
A háztartás minden tagjának 30 napnál nem régebbi jövedelem-igazolását: 

• munkáltatói jövedelem-igazolást a kérelem benyújtását megelőző havi keresetről, vala-
mint GYED-ről, 

• keresőképtelenség esetén igazolás a táppénzről, 
• Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Téti Járási Hivatal által kiállított hatósági 

bizonyítványt ápolási díjról, aktív korúak ellátásáról,  
• nyugdíj és nyugdíjszerű ellátásokról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott „zöld 

betűs” igazolás másolatát, 
• állami foglalkoztatási szerv hatósági bizonyítványa arról, hogy kérelmező és a vele kö-

zös háztartásban élő közeli hozzátartozója az álláskeresők nyilvántartásában szerepel, 
• gyerektartásról (bírósági végzés vagy megállapodás), 
• vállalkozó/őstermelő esetében előző évi személyi jövedelemadó bevallást, 
• Igazolás tanulói vagy hallgatói jogviszonyról, 
• nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről (alkalmi munka) szóló nyilatkozatot. 

 
TOVÁBBI CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK: 
 
1. Lakásfenntartási települési támogatás igénylése esetén 

• Az utolsó közüzemi számla számlarészletező oldalának másolata. 
• Albérlőként az albérleti szerződés másolatát,  
• szívességi lakáshasználóként a megállapodást szívességi lakáshasználatról 
•  

2. Születéssel kapcsolatos „kelengye” települési támogatás igénylése esetén 
• Védőnő igazolása, 
• Gyermek születési anyakönyvi kivonat másolata, 
• Kérelmező és a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványának bemutatása. 

 
3. Temetési települési támogatás igénylése esetén 

• A kérelmező nevére kiállított eredeti temetési számla, 
• Halotti anyakönyvi kivonat másolata, 
• Kérelmező lakcímkártyájának bemutatása. 

 
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE ESETÉN CSATOLANDÓ 

MELLÉKLETEK 
 

1. Betegségből, balesetből adódóan két hétnél hosszabb ideig kórházi ápolásra szorul 
• A kórházi tartózkodás idejéről szóló igazolás másolata. 

 
2. Elemi kár elhárításához 

• A káreseményről szakértő által kiállított kárfelvételi jegyzőkönyv vagy hatósági bizonyítvány. 
 
3. Rendkívüli halálesethez 

• Halotti anyakönyvi kivonat másolata. 
 

4. A nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához 
• Gyámhivatali határozat a nevelésbe vételről, 
• Kapcsolattartás megvalósulását igazoló dokumentum. 

 

 
 


