
Kecskéd Község Önkormányzata 

2852. Kecskéd, Vasút u. 105. 
  

KÉRELEM 

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSHOZ    

 

 
  

A támogatást kérő neve:_____________________________________________________________ 

Születési neve: ___________________________________________________ 

Anyja neve:______________________________________________________ 

Születési helye, ideje:______________________________________________ 

Taj szám:      ------------------------------------  

 
*Állampolgársága:        magyar állampolgár, bevándorolt, menekült, egyéb 

*Családi állapota:      házas, hajadon, nőtlen, elvált, özvegy, élettárs 
 

Lakóhelye:______________________________________________________ 

Tartózkodási helye________________________________________________ 
 

Telefonszám:________________________________ (Nem kötelező megadni!) 
 

*A lakás jellege:            családi ház, külterületi ingatlan egyéb:      
 

*Lakáshasználat jogcíme: tulajdonos, tulajdonos rokona, bérlő, bérlő rokona társbérlő,  

                                              albérlő, jogcím nélküli, szívességi lakáshasználó, haszonélvező. 
 

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

-- 

A folyószámlát vezető pénzintézet megnevezése___________________________________ 
 

*Gépkocsival rendelkezik-e?  igen ___________,-Ft értékű   nem 
 

Válóper, ill. folyamatban lévő válóper bírósági beadvány száma:____________________ 
 

A*-gal jelölt kérdésekre a választ aláhúzással jelölje! 
 

I N D O K O L Á S 
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A kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő, az egy 

főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai:  

 

 

A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai 

 
 

 
Név (születési név is)  Szül. hely, év, hó, nap Anyja neve TAJ-szám 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 

 

NYILATKOZAT: 
(Rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők töltik ki.) 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy alkalmi munkából szár-

mazó jövedelmem:           _______________Ft/hó. 

 

       __________________________ 
       aláírás 

 

T Á J É K O Z T A T Ó 

 
A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személy részére önkor-

mányzati támogatás állapítható meg. 

 

Elhunyt hozzátartozó temetési költségéhez történő hozzájárulás iránti kérelem esetén a 

jövedelmi és vagyoni adatokra vonatkozó kérdéseket figyelmen kívül kell hagyni, de  

temetési számla és halotti anyakönyvi kivonat (fénymásolatának)csatolása szükséges. 

 

 

A KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL 
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1. Közös háztartásban élők a kérelem benyújtását megelőző 1 hónap jövedelméről szóló 

igazolása (munkabér, nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, munkaügyi szerv által folyósított ellá-

tás, vállalkozók esetében NAV igazolás az előző év teljeséről.) 

 

Jövedelem:  

- az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettségekkel csökkentett, a személyi jöve-

delemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldről vagy külföldről 

származó – megszerzett - vagyoni érték (bevétel) ide értve a jövedelemként figyelembe 

vett bevételt és adómentes jövedelmet is 

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 

közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fi-

zetni. 

 

2. A támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles, maga és közeli hozzá-

tartozói személyi adatairól, családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, a ren-

deletben előírt igazolásokat becsatolni. 

3. A házastárstól, élettárstól való külön élés igazolásához Hatósági Bizonyítvány csatolása. 

 

4. Munkanélküliek esetében a munkaügyi központ kirendeltségének igazolását arról, hogy 

regisztrált álláskereső.  

 

5. Ideiglenes munkaképtelenség esetén orvosi igazolás. 

 

6. Intézményben levő hajléktalanok esetében az intézmény javaslata. 

 

 

 

A személyi adatok igazolásához a személyigazolvány és a lakcímkártya bemutatása. 

 

Hozzájárulok, hogy e kérelemben feltüntetett alapvető személyi és lakcím adatokat a személyes 

adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben 

előírtaknak megfelelően kezeljék. 

Tudomásul veszem, hogy a KÉRELEMBEN közölt adatok valódiságát az önkormányzat az 

illetékes NAV útján ellenőrizheti.  

Hozzájárulok ahhoz, hogy az eljáró szerv az általam közölt adatokat számítógépen kezelje, 

azok valódiságát ellenőrizze és továbbítsa.  

 

 

 

Kecskéd, ______________________ 

 

____________________________ 

        a támogatást kérő aláírása 


