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1.melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat 8/2015(I.18.) önkormányzati rendeletéhez 

 
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére 

 

KÉRELEM 
rendkívüli települési támogatás megállapítására 

 
1. Kérelmező adatai: 
 

Neve: 

Születési neve: 

Anyja neve: 

Szül. hely, év, hó, nap: 

Állampolgársága: magyar, bevándorolt, letelepedett, menekült* 

Lakóhely: 

Tartózkodási hely: 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: 

Telefonszám (nem kötelező megadni): 

Bankszámlaszám: 

A folyószámlát vezető pénzintézetneve: 

 
Kérem, hogy * 

 
1. pénzbeli támogatást 
2. természetbeni támogatást (élelmiszer csomag, közüzemi díj, 

térítési díj) 
3. temetés költségeihez támogatást 
4. elemi kár elhárítására támogatst 

 
5. Egyéb:…………………………………………………………………….. 

 
szíveskedjenek részemre megállapítani. 
 
2. Kérelmezővel közös háztartásban élő családtagok személyi adatai: 

Név Születési 
év, hó, 

nap 

Anyja neve Rokoni 
kapcsolat 

TAJ szám 
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* A megfelelőt kérjük aláhúzni! 

3. Kérelmező és családtagjai havi nettó jövedelmei:  

 
A jövedelem típusa 

A 
kérelmező 
jövedelme 

Házastárs 
(élettárs) 

jövedelme 

Közeli hozzátartozók 
 jövedelme 

Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyból 
származó nettó 
jövedelem és táppénz, 
Nyugdíj, nyugdíjszerű 
ellátás 

      

Vállalkozásból származó 
nettó jövedelem 

      

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

      

Önkormányzat és állami 
foglalkoztatási szerv 
által folyósított 
rendszeres pénzbeli 
ellátás (álláskeresési 
járadék, rendszeres 
szociális segély, 
bérpótló juttatás stb.) 

      

Egyéb nettó jövedelem 
(alkalmi munka) 

      

 
Összes nettó jövedelem 

 
 

  

 

A család egy főre jutó havi nettó jövedelme a kérelem benyújtását 

megelőző hónapban:…………..  Ft. (Az ügyintéző tölti ki.) 
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A kérelem rövid indoka: 

……………………………………………………………………………………
…………..………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
……………..................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 

   Nyilatkozat 

különélésről és gyermektartásról 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy*:  

 gyermekemet/gyermekeimet egyedülállóként nevelem 
 
 gyermekem/gyermekeim után havi………………………..Ft 

gyerektartásdíjat kapok 
 
 házastársamtól különváltan élek és nincs élettársam. 
 
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 az állami adóhatóság útján, valamint a Kincstár által 
vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján – 
ellenőrizheti. 

Tudomásul veszem, hogy az ellátás folyósítását érintő változásokat 
írásban, azok bekövetkeztétől számított 15 napon belül bejelentem. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási 

eljárás során történő felhasználásához, a megjelölt szolgáltatóhoz való 

továbbításhoz. 

Ecséd, ……………… 
…………………………… 
      kérelmező aláírása 

*A megfelelőt kérjük aláhúzni, kitölteni! 
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4.  Vagyonnyilatkozat 
 
 A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona 

 

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 
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B. Egyéb vagyontárgyak 
 
1.Gépjármű:  

a) személygépkocsi: ............................................. típus .......................... 

rendszám 

a szerzés ideje: .................................................................. gyártási 

éve:…..………. 

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

b) tehergépjármű, autóbusz: .................................... típus .................. 

rendszám  

a szerzés ideje: .............................................................gyártási 

éve:……….. 

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

c.) 

motorkerékpár:…………………………………típus……………..rendszám 

a szerzés ideje:……………………………………………..gyártási 

éve:………. 

2.Egyéb:…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok 

a nyilatkozatban szereplő adatoknak a települési támogatás elbírálására 

irányuló eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 
 
Ecséd, .............. év .............................. hó ............ nap 

 
 
 
 

................................................ 
                                                                                   aláírás 
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Megjegyzés: 
 
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel 
rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a 
vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.  
                  
 * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos 
forgalmi értékét kell feltüntetni.  
 ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell 
feltüntetni. 
 

TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 

IRATOKRÓL 

 

Az önkormányzati segély megállapításához az alábbiak szükségesek: 

 kérelem, 

 kérelmező és családtagjai a kérelem benyújtását megelőző havi 
nettó jövedelemigazolása a munkáltató aláírásával, nyugdíj 
esetén a kérelem évére kiközölt nyugdíj összegéről NYUFI 
értesítő, 

 alkalmi munkából származó jövedelemről büntetőjogi felelősség 
tudatában tett nyilatkozat, 

 létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, illetve a 
létfenntartási gondok hitelt érdemlő módon történő igazolása, 

 temetési költségekhez igényelt segély esetén halotti anyakönyvi 
kivonat, 30 napnál nem régebbi temetési számla. 


