






1. melléklet a 9/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelethez 

HELYI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM 
 
 
1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyes adatok: 
 
Kérelmezı családi és utóneve neve: ____________________________________________ 
 
Születési családi és utóneve:             _____________________________________________ 
 
Születési hely, idı:                              ____________________________________________ 
 
Anyja születési és családi utóneve:   ____________________________________________ 
 
Családi állapota: _____________________TAJ száma: ____________________________ 
 
Állandó lakcíme: ____________________________________________________________  
 
Tartózkodási hely: __________________________________________________________ 
 

 A  kérelmezı családi körülménye *:  □ egyedülélı1        □ nem egyedül élı 
 

Lakásban tartózkodás jogcíme*:   - tulajdonos □- tulajdonos rokona  □haszonélvezı □ 

  -fıbérlı, fıbérlı rokona□ -albérlı□  -jogcím nélküli lakó□ 

 
II. Kérelmezıvel egy háztartásában2 együtt élı, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási 
hellyel rendelkezı személyek adatai: 

 
a) A háztartásban élık száma: ............ fı. 

 
Közös háztartásban élı személy 

családi és utóneve (születési neve) 
Születési helye, év, hónap, nap Megjegyzés 

   

   

   

   

   

   

   

 
1
Egyedülélı : a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény( a továbbiakban Szociális 

Tv..) 4.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik 

2
Háztartás: a Szociális tv.4.§ (1) bekezdésének f) pontja alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett 

lakóhellyel rendelkezı személyek közössége. 

 
 
 
 
 
 
 



b) Jövedelemi adatok 

 A jövedelem típusa Kérelmezı  A háztartásban élık 
 1. Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 
származó 

            

 2. Társas és egyéni 
vállalkozásból, ıstermelıi, 
illetve szellemi és más önálló 
tevékenységbıl származó 

            

 3. Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

            

 4. Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerő rendszeres 
szociális ellátások 

            

 5. Önkormányzat és munkaügyi 
szervek által folyósított 
ellátások 

            

 6. Egyéb jövedelem             

 7. Összes jövedelem             

                                                                      
                                                                                                  A család összjövedelme: ________________Ft  
                                                                                                       Egy fıre esı jövedelem: _________________ Ft  
 
 

A lakás adatai, melyre a támogatást kéri: 
 

Az ingatlan címe: Alap, ……………………………………….. 
A lakóház alapterülete: ………….. m2    
 
Nem saját tulajdon esetén a tulajdonos neve:_________________címe:__________________ 
Vagyon hasznosításából, bérbeadásból származó jövedelmem: VAN:…….Ft/hó,         NINCS* 

Nyilatkozat az egy háztartásban élı személyek vagyoni helyzetérıl  
 
Tulajdon fajtája 

 
Címe 

alapterülete 
m2 

becsült 
forgalmi értéke 

szerzési éve 

Családi ház, öröklakás     
Üdülı     
telek, hétvégi ház     
Garázs     
egyéb ingatlan     

Gépkocsi 
tipusa 

 kora: 
(év) 

 szerzési 
éve: 

 becsült forg. 
értéke (Ft.) 

 

 
 
Normatív lakásfenntartási támogatás esetében kell kitölteni (ügyintézı tölti ki!) 
                        Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség: ……………… 
                        Öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: ……………….. 
 
Helyi lakástámogatásnál figyelembe vehetı költségek havi összege:  
 
Költség megnevezése      Havi összege (forintban) 
 
a) lakbér vagy albérleti díj:      …………………………… 
b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztı részlete:   …………………………… 
c) szemétszállítás költsége:      …………………………… 
d) víz- és csatornadíj kiadásai, melybıl figyelembe 
    vehetı a támogatást kérı háztartásában élık számát  
    tekintve személyenként havonta maximum 2 m3:  …………………………… 
e) villanyáram fogyasztás, melybıl maximum figyelembe 
    vehetı lakásonként havi 4.000 Ft:     …………………………… 



f) főtési költség, melybıl figyelembe vehetı lakásonként 
    maximum havonta 6.000 Ft                                                               …………………………... 
g) PB gáz költsége (havonta max. 1 db 11 kg-os palack                  …………………………… 
                                                             kiadás összesen:                         _____________ Ft. 

 

Alulírott kérelmezı nyilatkozom, hogy a háztartásban elırefizetıs gáz- vagy áramfogyasztást mérı 
készülék felszerelésre került / nem került *. 

Kérelmezıként felelısségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerően a lakóhelyemen vagy a 
tartózkodási helyemen élek (a megfelelı rész aláhúzandó)*. 

 
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 hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı 
adóigazgatósága útján, valamint a Kincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban 
szereplı adatok alapján - ellenırizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történı 
felhasználásához. 

Dátum: ........................................... 

………….................................................  
kérelmezı 

 ................................................................  
nagykorú hozzátartozó(k) aláírása 

 
 

* Megfelelı választ X-el jelölni, vagy aláhúzni !  

 
 
 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ  
 

A kérelem benyújtásakor BE KELL MUTATNI:  
- a kérelmezı személyi igazolványát és lakcímkártyáját, bevándorlási ill. letelepedési engedélyét 
- amennyiben az iratokat fénymásolatban csatolja, az eredeti iratokat. 
- nyugdíjas személy esetében a nyugdíjas igazolványt, 
 
Kérelemhez MELLÉKELNI kell: 

1. A kérelmezı és a vele egy háztartásban élık  n e t t ó  jövedelmérıl szóló igazolást 
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve ıstermelıi tevékenységbıl (a 

továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását 
megelızı hónap jövedelmét (munkáltató által kiállított kereseti igazolás ) 

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a 
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelızı tizenkét hónap alatt szerzett 
jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolást, azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek 
adóbevallással már lezárt idıszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e 
hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. 

2. Társas és egyéni vállalkozás esetén (ideértendı az ıstermelı is) a NAV által adott 
jövedelemigazoláshoz mellékelni kell a vállalkozó NYILATKOZATÁT az egy év nettó 
jövedelmérıl 

3. Munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált munkanélküli, és 
elhelyezkedése érdekében mióta mőködik együtt  



4. Nyugdíjas esetén a januárban a NYUFIG által megküldött igazolás csatolása is szükséges az 
utolsó havi nyugdíjas szelvénnyel együtt 

5. Családi pótlék; GYES, GYET, ellátás esetén a munkáltató vagy a MÁK igazolása szükséges 
6. Tankötelezettségét betöltött (18 éven felüli) gyermek tanulói, hallgatói jogviszony 

fennállásáról szóló igazolást, nappali/esti/levelezı tagozat megjelölésével. 
7. gyermek elhelyezésérıl szóló bírósági végzést, vagy gyámhatósági határozatot, 
8. gyámság/gondnokság alá helyezett esetében a gyám/gondnok kirendelı határozatot. 
9. gyermektartásdíj megállapításáról szóló határozatot, és igazolást/nyilatkozatot a kérelem 

benyújtását megelızı hónapban kézhez kapott tartásdíj összegérıl. 
10. albérlet esetén az albérleti szerzıdés másolatát, szívességi lakáshasználat esetén a lakás 

tulajdonosának nyilatkozatát a szívességi lakáshasználatról, megosztott lakás esetén bírói 
ítélet. 

11. a lakásfenntartás költségeirıl szóló közüzemi számlákat, a kérelem benyújtását megelızı 12 
hónapra visszamenıleg 

12. hitelt érdemlı igazolás a lakás nagyságáról (m2 területérıl) (adásvételi szerzıdés, bérleti 
szerzıdés, tulajdoni lap, építési engedély) 

 
A jövedelemnyilatkozatban szereplı jövedelmekrıl a jövedelem típusának megfelelı 
iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ: 
 

I. Személyi adatok: 
Egyedülélı: az a személy aki egyszemélyes háztartásban lakik; 
Háztartás: az egy lakásban együtt élı, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı 

személyek közössége; 

Jövedelmi adatok 
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldrıl vagy külföldrıl származó - 

megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes 
jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerősített vállalkozói adóról, illetve az egyszerősített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert 
költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minısül a 
személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek 
minısül a személyi jövedelemadó, az egyszerősített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelı egyszerősített 
közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, 
nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 

Ha a magánszemély az egyszerősített vállalkozói adó vagy egyszerősített közteherviselési hozzájárulás alapjául 
szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetı a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek 
minısülı igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezıgazdasági ıstermelı adóévi 
ıstermelésbıl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, 
annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetı az igazolt költségekkel, továbbá a 
bevétel 40%-ának megfelelı összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetıleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelı 
összeggel. 

 Nem minısül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott 
átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítı 
gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelıszülık számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az 
anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó 
szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történı 
munkavégzés, az egyszerősített foglalkoztatás,valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi 
ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásáért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz 
nyújtott támogatást. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a  közfoglalkoztatásból származó havi 
jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó része. 

A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott 
összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. 

A havi jövedelem kiszámításakor 
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı hónap, 



- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, ıstermelésbıl származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását 
megelızı tizenkét hónap 
alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 

 
Jövedelem típusai: 
 Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, 

közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, 
rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerzıdéses szolgálati jogviszonyában 
folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységbıl, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közremőködést 
igénylı - tevékenységbıl származó jövedelem.  

 Társas és egyéni vállalkozásból, ıstermelıi, illetve szellemi és más önálló tevékenységbıl származó jövedelem: itt 
kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységébıl származó jövedelmet, a 
gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerzıdés szerint teljesített mellékszolgáltatást. 

 Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, 
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 

 Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerő rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági 
nyugdíj, özvegyi és szülıi nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, 
átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai 
rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék. 

 Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az idıskorúak járadéka, a rendszeres 
szociális segély, a bérpótló juttatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, 
álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. 

 Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggı pénzbeli juttatások, nevelıszülıi díj, szociális 
gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítésébıl, vagyoni 
értékő jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, 
illetve minden olyan jövedelem, amely az elızı sorokban nem került feltüntetésre. 

 A jövedelemnyilatkozatban szereplı jövedelmekrıl a jövedelem típusának megfelelı iratot vagy annak másolatát a 
kérelemhez mellékelni szükséges. 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. melléklet a 9/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelethez 

ÁTMENETI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM 
 
1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: 
 
Kérelmezı családi és utóneve neve: ____________________________________________ 
 
Születési családi és utóneve:             _____________________________________________ 
 
Születési hely, idı:                              ____________________________________________ 
 
Anyja születési és családi utóneve:   ____________________________________________ 
 
Családi állapota: _____________________TAJ száma: ____________________________ 
 
Állandó lakcíme: ____________________________________________________________  
 
Tartózkodási hely: __________________________________________________________ 
 
A kérelem indokolása:________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

II.  A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok 
 

a) A  kérelmezı családi körülménye: 

□ egyedül élı                      

□ nem egyedül élı 
 

b) A kérelmezı családjában élı közeli hozzátartozók adatai 

         A kérelmezı családjában élı közeli hozzátartozók száma: …………fı 
 
Közeli hozzátartozó neve 

(születési neve) 
Családi kapcsolat 

megnevezése 
Születési helye, év, hónap, 

nap 
Megjegyzés* 

    

    

    

    

    

    
* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha 

- ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy 

 - életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. 

életévének betöltését megelızıen is fennállt. 

 



 

c) Jövedelemi adatok 

 A jövedelem típusa Kérelmezı  A családban élı közeli hozzátartozók 

 1. Munkaviszonyból és 
más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 

            

 2. Társas és egyéni 
vállalkozásból, 
ıstermelıi, illetve 
szellemi és más önálló 
tevékenységbıl származó 

            

 3. Alkalmi 
munkavégzésbıl 
származó 

            

 4. Táppénz, 
gyermekgondozási 
támogatások 

            

 5. Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerő rendszeres 
szociális ellátások 

            

 6. Önkormányzat és 
munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások 

            

 7. Egyéb jövedelem             

 8. Összes jövedelem             

 
                                                                       Egy fıre esı jövedelem: _________________ Ft  
 
 
Nyilatkozat az együtt élı családtagok vagyoni helyzetérıl: 
 

Tulajdon fajtája Címe Alapterülete Becsült 
forgalmi 

értéke 

Szerzési 
éve 

Családi 
ház,öröklakás 

    

Üdülı     
Telek, hétvégi ház     

Garázs     
Egyéb ingatlan     
Gépkocsi, egyéb 
gépi meghajtású 

eszköz 

Kora 
(év): 

    

 
Fentiek hasznosításából származó jövedelem*: Van: ____________Ft/hó  /  Nincs 

Takarékbetétben, értékpapírban elhelyezett pénzösszeg: ________________Ft 
Készpénz összege: ___________________Ft 
Eltartási, tartási szerzıdésem      van / nincs . 



Felelısségem tudatában kijelentem, hogy 

*- életvitelszerően a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (Ezt a nyilatkozatot 

csak   

     abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik 

-  a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

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 szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága 
útján - ellenırizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történı 
felhasználásához. 

Dátum: ........................................... 

………….................................................  
kérelmezı 

 ................................................................  
nagykorú hozzátartozók aláírása 

_______________________ 
 

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 
A megfelelı választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni. 
 

I. Személyi adatok 
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nıtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa 

van. A házastársak akkor tekinthetık különélınek, ha a lakcímők különbözı. 
Közös háztartásban élı eltartott gyermeknek számít: 
- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, 
- a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, nappali oktatás munkarendje szerint 

tanulmányokat folytató, 
- a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, felsıoktatási intézmény nappali tagozatán 

tanulmányokat folytató, 
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. 
életévének betöltését megelızıen is fennállt A tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra 
vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolni kell. 

 

II. Jövedelmi adatok 
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldrıl vagy külföldrıl 

származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az 
adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerősített vállalkozói adóról, illetve az 
egyszerősített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az 
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek 
minısül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési 
kötelezettségnek minısül a személyi jövedelemadó, az egyszerősített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelı 
egyszerősített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi 
szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói 
járulék. 

Ha a magánszemély az egyszerősített vállalkozói adó vagy egyszerősített közteherviselési hozzájárulás 
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetı a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 
elismert költségnek minısülı igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezıgazdasági 
ıstermelı adóévi ıstermelésbıl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére 
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetı az 
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelı összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetıleg 
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelı összeggel. 



 Nem minısül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként 
adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, 
a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelıszülık számára fizetett nevelési díjat és külön 
ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos 
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a 
fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az 
alkalmi munkavállalói könyvvel történı munkavégzés, az egyszerősített foglalkoztatás,valamint az 
adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében 
társadalmi gondozásáért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. A 
jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a  közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó része. 

A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén 
kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. 

A havi jövedelem kiszámításakor 
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı hónap, 
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, ıstermelésbıl származó jövedelem esetén a kérelem 

benyújtását megelızı tizenkét hónap 
alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni 

 
Jövedelem típusai: 
 Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, 

közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, 
honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerzıdéses 
szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységbıl, továbbá szövetkezet tagjaként 
folytatott - személyes közremőködést igénylı - tevékenységbıl származó jövedelem.  

 Társas és egyéni vállalkozásból, ıstermelıi, illetve szellemi és más önálló tevékenységbıl származó 
jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységébıl 
származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerzıdés szerint teljesített 
mellékszolgáltatást. 

 Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, 
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 

 Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerő rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági 
nyugdíj, özvegyi és szülıi nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális 
járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs 
járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék. 

 Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az idıskorúak járadéka, a 
rendszeres szociális segély, a bérpótló juttatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli 
járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. 

 Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggı pénzbeli juttatások, nevelıszülıi díj, 
szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak 
értékesítésébıl, vagyoni értékő jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan 
bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az elızı sorokban nem került 
feltüntetésre. 

 A jövedelemnyilatkozatban szereplı jövedelmekrıl a jövedelem típusának megfelelı iratot vagy annak 
másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. 

 
A kérelmet a kérelmezın túlmenıen a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell 
írniuk. Ha az ellátást kérı vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvıképes, helyette a törvényes képviselıje 
jogosult az aláírásra. 
 
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 

- kérelmezı személyi igazolványát, lakcímkártyáját 
- nyugdíjas személy esetében a nyugdíjas igazolványt, 
- amennyiben az iratokat fénymásolatban csatolja, azok eredetijét. 

 

 

 

 



4. melléklet a 9/2011. (V. 2.) 

önkormányzati rendelethez 

 
TEMETÉSI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM 

 
1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: 
 
Kérelmezı családi és utóneve neve: ____________________________________________ 
 
Születési családi és utóneve:             _____________________________________________ 
 
Születési hely, idı:                              ____________________________________________ 
 
Anyja születési és családi utóneve:   ____________________________________________ 
 
Családi állapota: _____________________TAJ száma: ____________________________ 
 
Állandó lakcíme: ____________________________________________________________  
 
Tartózkodási hely: __________________________________________________________ 
 
Elhunyt személy neve:________________________________________________________ 
 
Lakcíme: ______________________________________ Hal.akvi.kiv.fsz.: _____________ 
 
Haláleset helye és ideje:_______________________________________________________  
 
A temetési segélyt igénylı személlyel való rokoni kapcsolat: ________________________ 
Az elhunyt hadirokkant volt:*    IGEN      -        NEM  

II.  A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok 
 

a) A  kérelmezı családi körülménye: 

□ egyedül élı                      

□ nem egyedül élı 
 

b) A kérelmezı családjában élı közeli hozzátartozók adatai 

         A kérelmezı családjában élı közeli hozzátartozók száma: …………fı 
 
Közeli hozzátartozó neve 

(születési neve) 
Családi kapcsolat 

megnevezése 
Születési helye, év, hónap, 

nap 
Megjegyzés* 

    

    

    

    

    

    
* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha 

- ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy 



 - életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének 

betöltését megelızıen is fennállt. 

- .  

c) Jövedelemi adatok 

 A jövedelem típusa Kérelmezı  A családban élı közeli hozzátartozók 

 1. Munkaviszonyból és 
más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 

            

 2. Társas és egyéni 
vállalkozásból, 
ıstermelıi, illetve 
szellemi és más önálló 
tevékenységbıl származó 

            

 3. Alkalmi 
munkavégzésbıl 
származó 

            

 4. Táppénz, 
gyermekgondozási 
támogatások 

            

 5. Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerő rendszeres 
szociális ellátások 

            

 6. Önkormányzat és 
munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások 

            

 7. Egyéb jövedelem             

 8. Összes jövedelem             

 
                                                                       Egy fıre esı jövedelem: _________________ Ft  
 
 
Nyilatkozat az együtt élı családtagok vagyoni helyzetérıl: 
 

Tulajdon fajtája Címe Alapterülete Becsült 
forgalmi 

értéke 

Szerzési 
éve 

Családi 
ház,öröklakás 

    

Üdülı     
Telek, hétvégi ház     

Garázs     
Egyéb ingatlan     
Gépkocsi, egyéb 
gépi meghajtású 

eszköz 

Kora 
(év): 

    

 
Fentiek hasznosításából származó jövedelem*: Van: ____________Ft/hó  /  Nincs 

Takarékbetétben, értékpapírban elhelyezett pénzösszeg: ________________Ft 



Készpénz összege: ___________________Ft 
Eltartási, tartási szerzıdésem      van / nincs . 

Felelısségem tudatában kijelentem, hogy 

*- életvitelszerően a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (Ezt a nyilatkozatot 

csak   

     abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik 

-  a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

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 szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága 
útján - ellenırizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történı 
felhasználásához. 

Dátum: ........................................... 

………….................................................  
kérelmezı 

 ................................................................  
nagykorú hozzátartozók aláírása 

_______________________ 
 

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 
A megfelelı választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni. 
 

I. Személyi adatok 
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nıtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa 

van. A házastársak akkor tekinthetık különélınek, ha a lakcímők különbözı. 
Közös háztartásban élı eltartott gyermeknek számít: 
- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, 
- a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, nappali oktatás munkarendje szerint 

tanulmányokat folytató, 
- a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, felsıoktatási intézmény nappali tagozatán 

tanulmányokat folytató, 
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. 
életévének betöltését megelızıen is fennállt A tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra 
vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolni kell. 

 

II. Jövedelmi adatok 
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldrıl vagy külföldrıl 

származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az 
adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerősített vállalkozói adóról, illetve az 
egyszerősített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az 
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek 
minısül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési 
kötelezettségnek minısül a személyi jövedelemadó, az egyszerősített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelı 
egyszerősített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi 
szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói 
járulék. 

Ha a magánszemély az egyszerősített vállalkozói adó vagy egyszerősített közteherviselési hozzájárulás 
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetı a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 
elismert költségnek minısülı igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezıgazdasági 



ıstermelı adóévi ıstermelésbıl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére 
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetı az 
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelı összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetıleg 
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelı összeggel. 

 Nem minısül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként 
adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, 
a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelıszülık számára fizetett nevelési díjat és külön 
ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos 
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a 
fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az 
alkalmi munkavállalói könyvvel történı munkavégzés, az egyszerősített foglalkoztatás,valamint az 
adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében 
társadalmi gondozásáért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. A 
jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a  közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó része. 

A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén 
kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. 

A havi jövedelem kiszámításakor 
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı hónap, 
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, ıstermelésbıl származó jövedelem esetén a kérelem 

benyújtását megelızı tizenkét hónap 
alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 
 

Jövedelem típusai: 
 Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, 

közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, 
honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerzıdéses 
szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységbıl, továbbá szövetkezet tagjaként 
folytatott - személyes közremőködést igénylı - tevékenységbıl származó jövedelem.  

 Társas és egyéni vállalkozásból, ıstermelıi, illetve szellemi és más önálló tevékenységbıl származó 
jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységébıl 
származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerzıdés szerint teljesített 
mellékszolgáltatást. 

 Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, 
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 

 Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerő rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági 
nyugdíj, özvegyi és szülıi nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális 
járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs 
járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék. 

 Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az idıskorúak járadéka, a 
rendszeres szociális segély, a bérpótló juttatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli 
járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. 

 Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggı pénzbeli juttatások, nevelıszülıi díj, 
szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak 
értékesítésébıl, vagyoni értékő jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan 
bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az elızı sorokban nem került 
feltüntetésre. 

 A jövedelemnyilatkozatban szereplı jövedelmekrıl a jövedelem típusának megfelelı iratot vagy annak 
másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. 
A kérelmet a kérelmezın túlmenıen a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell 
írniuk. Ha az ellátást kérı vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvıképes, helyette a törvényes képviselıje 
jogosult az aláírásra. 
 
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 

- kérelmezı személyi igazolványát, lakcímkártyáját 
- nyugdíjas személy esetében a nyugdíjas igazolványt, 
- amennyiben az iratokat fénymásolatban csatolja, azok eredetijét. 

 



A kérelemhez még mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát (eredetit a kérelem 
benyújtásakor be kell mutatni), valamint az eredeti – kérelmezı nevére kiállított temetési számlákat.  

 
 



6. melléklet a 9/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelethez 

Kérelem 
Köztemetés igényléséhez 

 

 
1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyes adatok: 
 
Kérelmezı családi és utóneve neve: ____________________________________________ 
 
Születési családi és utóneve:             _____________________________________________ 
 
Születési hely, idı:                              ____________________________________________ 
 
Anyja születési és családi utóneve:   ____________________________________________ 
 
Családi állapota: _____________________TAJ száma: ____________________________ 
 
Állandó lakcíme: ____________________________________________________________  
 
Tartózkodási hely: __________________________________________________________ 
 

szám alatti lakos azzal a kérelemmel fordulok a Alap Község Önkormányzata 

Polgármesteréhez, hogy néhai 

 

2. Az elhunyt személyre vonatkozó személyes adatok 

Név (lánykori név is): _______________________________________________________ 

Születési helye, ideje: _______________________________________________________ 

Anyja neve: _______________________________________________________________ 

Alap, ________________________________________________________________ 

szám alatti lakos közköltségen történı


	Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

