
 
 
 

1. számú melléklet 
 
 

Polgármesterre átruházott hatáskörök 
 
 

1.) települési létfenntartási támogatás,  

2.) eseti települési gyógyszertámogatás, 

3.) települési temetési támogatás;  

4.) települési támogatás elemi kár elhárításához  

5.) települési gyermeknevelési támogatás,  

6.) települési rendszeres gyógyszertámogatás, 

7.) bölcsődés korú gyermekek elhelyezésének települési támogatása, 

8.) étkezési személyi térítési díj kiegészítésének települési támogatása, 

9.) települési tűzifa támogatás, 

10.) köztemetés, 

11.) szociálisan rászorult helyzetű gyermekek táboroztatása, 

12.) települési lakásfenntartási támogatás 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. számú melléklet 
 
 

 
Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
Polgármestere 
T i s z a a l p á r 

K É R E L E M 
 

Települési támogatás megállapításához 
A kérelmet saját kezűleg kérjük kitölteni! 

 
Felhívom a kérelmező figyelmét, hogy a közigazgatási hatósági eljárásban ügyfélként köteles 

jóhiszeműen eljárni. Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a 

döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

 

Felhívom továbbá figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során a teljességre törekedjen (különös 

tekintettel az indoklásra és az aláírásra), valamint valamennyi szükséges mellékletet (különös 

tekintettel a jövedelemigazolásokra) pontosan becsatolni szíveskedjen, mert ellenkező esetben a 

hatóság – határidő kitűzésével – hiánypótlásra szólítja fel, amelynek eredménytelensége esetén az 

eljárást megszünteti vagy a meglévő adatok, tények birtokában hozza meg döntését. 

 

Alulírott kérem a Tisztelt Polgármestert, hogy települési támogatásban 
szíveskedjen részesíteni.  
 
SZEMÉLYI ADATOK: 
 
Támogatást igénylő: Házastársa, élettársa: 
Név: Név: 
Leánykori név: Leánykori név: 
Szül. helye: Szül. helye: 
Szül. ideje: Szül. ideje: 
Anyja neve: Anyja neve: 
Állampolgársága: Állampolgársága: 
Lakóhelye: Lakóhelye: 
  
Bejelentkezés időpontja: Bejelentkezés időpontja: 
Tartózkodási helye: Tartózkodási helye: 
  
Bejelentkezés időpontja: Bejelentkezés időpontja: 
Családi állapota: Családi állapota: 
TAJ száma: TAJ száma: 
Jövedelme: Jövedelme: 
Telefonszáma: Telefonszáma: 

Ügyintéző tölti ki! 

Kérelem leadásának időpontja: 

……….. év………………hó…..... nap 



 
Közös lakcímen élő közeli hozzátartozó (20 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem 
rendelkező, 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás 
munkarendje szerint tanulmányokat folytató, 25 évesnél fiatalabb nappali tagozaton egyetemi, 
főiskolai tanulmányokat folytató, valamint korhatárra tekintett nélkül tartósan beteg, 
fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, mostoha vagy nevelt gyermek)  adatainak 
felsorolása:  
 
Név Születési hely 

Születési idő 
(év, hó, nap) 

TAJ szám 
Rokoni 
kapcsolat 

Jövedelem Ft/hó 
(lehet családi pótlék, 
gyermektartásdíj) 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

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



 
Nyilatkozat az egy lakcímen élők közös havi kiadásairól. 
Kiadások: 
 
alapvető élelmiszerek vásárlása Ft 

tisztítószerek, tisztálkodási cikkek Ft 

hús, húskészítmények Ft 

édesség, sütemény Ft 

üdítő, energiaital Ft 

szeszesital Ft 

dohányáru Ft 

állateledel Ft 

villany szolgáltatás díja Ft 

gáz szolgáltatás díja, palackos gáz Ft 

víz, csatorna szolgáltatás díja Ft 

telefon szolgáltatás díja (mobil,vezetékes) Ft 

TV, internet szolgáltatás díja Ft 

Havi kiadások összesen Ft 

 
Egyéb felsorolás a kiadásokhoz: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 együttélő közeli hozzátartozójának, valamennyi tagjának 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 
II. Egyéb vagyontárgyak 
Gépjármű: 
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft 
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus 
..................... rendszám 
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ................................................................. 
Becsült forgalmi érték:** ............................................ Ft 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban 
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 
Megjegyzés: 
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. 
 

 
 



 
Milyen célra kéri a támogatást? (a megfelelő rész aláhúzandó) 

élelmiszer 

tűzifa 

A kérelem rövid indoklása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam feltüntetett adatok a 
valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a 
szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 
  
Tiszaalpár, 201…. év                 hó        nap 
                                                                                            

                                                                                                 
_______________________________ 

                                                                                            kérelmező aláírása    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. számú melléklet 
 
 

 
Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
Polgármestere 
T i s z a a l p á r 

K É R E L E M 
 

Települési támogatás megállapításához 
A kérelmet saját kezűleg kérjük kitölteni! 

 
Felhívom a kérelmező figyelmét, hogy a közigazgatási hatósági eljárásban ügyfélként köteles 

jóhiszeműen eljárni. Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a 

döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

 

Felhívom továbbá figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során a teljességre törekedjen (különös 

tekintettel az indoklásra és az aláírásra), valamint valamennyi szükséges mellékletet (különös 

tekintettel a jövedelemigazolásokra) pontosan becsatolni szíveskedjen, mert ellenkező esetben a 

hatóság – határidő kitűzésével – hiánypótlásra szólítja fel, amelynek eredménytelensége esetén az 

eljárást megszünteti vagy a meglévő adatok, tények birtokában hozza meg döntését. 

 

Alulírott kérem a Tisztelt Polgármestert, hogy települési támogatásban 
szíveskedjen részesíteni.  
 

A) SZEMÉLYI ADATOK: 
Támogatást igénylő: Házastársa, élettársa: 
Név: Név: 
Leánykori név: Leánykori név: 
Szül. helye: Szül. helye: 
Szül. ideje: Szül. ideje: 
Anyja neve: Anyja neve: 
Állampolgársága: Állampolgársága: 
Lakóhelye: Lakóhelye: 
  
Bejelentkezés időpontja: Bejelentkezés időpontja: 
Tartózkodási helye: Tartózkodási helye: 
  
Bejelentkezés időpontja: Bejelentkezés időpontja: 
Családi állapota: Családi állapota: 
TAJ száma: TAJ száma: 
Jövedelme: Jövedelme: 
Telefonszáma: Telefonszáma: 
 

Ügyintéző tölti ki! 

Kérelem leadásának időpontja: 

……….. év………………hó…..... nap 



Közös lakcímen élő közeli hozzátartozó (20 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem 
rendelkező, 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás 
munkarendje szerint tanulmányokat folytató, 25 évesnél fiatalabb nappali tagozaton egyetemi, 
főiskolai tanulmányokat folytató, valamint korhatárra tekintett nélkül tartósan beteg, 
fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, mostoha vagy nevelt gyermek)  adatainak 
felsorolása:  
 
Név Születési hely 

Születési idő 
(év, hó, nap) 

TAJ szám 
Rokoni 
kapcsolat 

Jövedelem Ft/hó 
(lehet családi pótlék, 
gyermektartásdíj) 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

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



Nyilatkozat az egy lakcímen élők közös havi kiadásairól. 
Kiadások: 
 
alapvető élelmiszerek vásárlása Ft 

tisztítószerek, tisztálkodási cikkek Ft 

hús, húskészítmények Ft 

édesség, sütemény Ft 

üdítő, energiaital Ft 

szeszesital Ft 

dohányáru Ft 

állateledel Ft 

villany szolgáltatás díja Ft 

gáz szolgáltatás díja, palackos gáz Ft 

víz, csatorna szolgáltatás díja Ft 

telefon szolgáltatás díja (mobil,vezetékes) Ft 

TV, internet szolgáltatás díja Ft 

Havi kiadások összesen Ft 

 
Egyéb felsorolás a kiadásokhoz: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 együttélő közeli hozzátartozójának, valamennyi tagjának 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 
II. Egyéb vagyontárgyak 
Gépjármű: 
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft 
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus 
..................... rendszám 
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ................................................................. 
Becsült forgalmi érték:** ............................................ Ft 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban 
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 
Megjegyzés: 
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. 
 

 
 



Települési gyógyszertámogatás megállapításához 
A kérelmet saját kezűleg kérjük kitölteni! 

 

Alulírott kérem a Tisztelt Polgármestert, hogy települési gyógyszertámogatásban szíveskedjen 
részesíteni.  

A gyógyszertámogatást kérem megállapítani: (Megfelelő rész aláhúzandó!) 

1. Eseti gyógyszertámogatás 
 

2. Rendszeres gyógyszertámogatás 
 

A települési gyógyszertámogatás indokolása: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Nyilatkozat közgyógy-ellátásról (megfelelő rész aláhúzandó) 

közgyógy ellátási igazolvánnyal rendelkezem:  igen   -   nem  

- ha igen a jogosultsági idő vége: …………..év………….hó ………nap 

Tájékoztatás a települési gyógyszertámogatásról: 

 Eseti települési gyógyszertámogatást egy naptári évben maximum két alkalommal lehet 
megállapítani. 
 Eseti települési gyógyszertámogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha családjában az egy főre jutó 
jövedelem az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 
egyedül élő esetén a 250 %-át nem haladja meg. 

 A gyógyszer vásárlására fordított kiadásokat számlákkal kell igazolni. Az egy alkalommal 
megállapított eseti települési gyógyszertámogatás maximális összege 25.000 Ft. 

 Rendszeres települési gyógyszertámogatást havi rendszerességgel, egy év időtartamra kell 
megállapítani.  
 Rendszeres települési gyógyszertámogatás megállapítása céljából a háziorvos és a szakorvos J és SZ 
jelű gyógyszerek támogatására adhat javaslatot. 
Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, ha  

a) kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 230 %-át, egyedül élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 270 %-át nem haladja meg, és 



b) a gyógyszerkiadásai, illetve betegséghez kapcsolódó számlával igazolt kiadásai elérik az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, és 
c) szakorvos igazolja a gyógyszerkiadások, vagy a betegséghez kapcsolódó egyéb kiadások 
szükségességét. 
 A rendszeres gyógyszer kiadásokat számlákkal kell igazolni. 
 Az egy hónapra megállapított rendszeres települési gyógyszer támogatás maximális összege 
10.000 Ft 
 

A kérelemhez mellékelni kell: 

- kezelő orvos által felírt gyógyszer – orvosi vény másolatot 
- a rendszeres gyógyszerkiadási támogatás igényléshez a háziorvos és szakorvos által igazolt J 

és SZ jelű gyógyszerekről igazolás 
- a leigazolt rendszeres gyógyszerek árának igazolása a gyógyszertár által 
- nyugdíj összesítő fénymásolatot, nyugdíj szelvényt, banki átutalásról igazolás 
- utolsó havi nettó jövedelem igazolást (munkáltató által kiállított) 
- egy hónapnál nem régebbi Munkaügyi Központ által kiállított hatósági bizonyítványt, hogy 

regisztrált munkanélküli 
- gyermekek után járó ellátásról igazolás (családi pótlék, gyermektartásdíj, GYES, GYED, 

GYET, árvaellátás) 
- gyermekelhelyezésről bírósági vagy gyámhatósági végzés, határozat 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam feltüntetett adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört 

gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – 

ellenőrizheti. 

  

Tiszaalpár, 201... év                 hó        nap 

                                                                                            

                                                                                                     _______________________________ 

                                                                                                                     kérelmező aláírása    

 

 

 
 
 
 
 
 



4. számú melléklet 
 
 

 
Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
Polgármestere 
T i s z a a l p á r 

K É R E L E M 
 

Települési támogatás megállapításához 
A kérelmet saját kezűleg kérjük kitölteni! 

 
Felhívom a kérelmező figyelmét, hogy a közigazgatási hatósági eljárásban ügyfélként köteles 

jóhiszeműen eljárni. Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a 

döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

 

Felhívom továbbá figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során a teljességre törekedjen (különös 

tekintettel az indoklásra és az aláírásra), valamint valamennyi szükséges mellékletet (különös 

tekintettel a jövedelemigazolásokra) pontosan becsatolni szíveskedjen, mert ellenkező esetben a 

hatóság – határidő kitűzésével – hiánypótlásra szólítja fel, amelynek eredménytelensége esetén az 

eljárást megszünteti vagy a meglévő adatok, tények birtokában hozza meg döntését. 

 

Alulírott kérem a Tisztelt Polgármestert, hogy települési támogatásban 
szíveskedjen részesíteni.  
 

B) SZEMÉLYI ADATOK: 
Támogatást igénylő: Házastársa, élettársa: 
Név: Név: 
Leánykori név: Leánykori név: 
Szül. helye: Szül. helye: 
Szül. ideje: Szül. ideje: 
Anyja neve: Anyja neve: 
Állampolgársága: Állampolgársága: 
Lakóhelye: Lakóhelye: 
  
Bejelentkezés időpontja: Bejelentkezés időpontja: 
Tartózkodási helye: Tartózkodási helye: 
  
Bejelentkezés időpontja: Bejelentkezés időpontja: 
Családi állapota: Családi állapota: 
TAJ száma: TAJ száma: 
Jövedelme: Jövedelme: 
Telefonszáma: Telefonszáma: 
 

Ügyintéző tölti ki! 

Kérelem leadásának időpontja: 

……….. év………………hó…..... nap 



Közös lakcímen élő közeli hozzátartozó (20 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem 
rendelkező, 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás 
munkarendje szerint tanulmányokat folytató, 25 évesnél fiatalabb nappali tagozaton egyetemi, 
főiskolai tanulmányokat folytató, valamint korhatárra tekintett nélkül tartósan beteg, 
fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, mostoha vagy nevelt gyermek)  adatainak 
felsorolása:  
 
Név Születési hely 

Születési idő 
(év, hó, nap) 

TAJ szám 
Rokoni 
kapcsolat 

Jövedelem Ft/hó 
(lehet családi pótlék, 
gyermektartásdíj) 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

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



Nyilatkozat az egy lakcímen élők közös havi kiadásairól. 
Kiadások: 
 
alapvető élelmiszerek vásárlása Ft 

tisztítószerek, tisztálkodási cikkek Ft 

hús, húskészítmények Ft 

édesség, sütemény Ft 

üdítő, energiaital Ft 

szeszesital Ft 

dohányáru Ft 

állateledel Ft 

villany szolgáltatás díja Ft 

gáz szolgáltatás díja, palackos gáz Ft 

víz, csatorna szolgáltatás díja Ft 

telefon szolgáltatás díja (mobil,vezetékes) Ft 

TV, internet szolgáltatás díja Ft 

Havi kiadások összesen Ft 

 
Egyéb felsorolás a kiadásokhoz: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 együttélő közeli hozzátartozójának, valamennyi tagjának 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 
II. Egyéb vagyontárgyak 
Gépjármű: 
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft 
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus 
..................... rendszám 
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ................................................................. 
Becsült forgalmi érték:** ............................................ Ft 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban 
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 
Megjegyzés: 
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. 
 

 
 
 



Települési temetési támogatás megállapításához 
A kérelmet saját kezűleg kérjük kitölteni! 

 
Alulírott azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Polgármesterhez, hogy részemre temetési 
segélyt megállapítani szíveskedjen. 
A segélyt azért kérem, mert néhai …………………………………, ……… év ………… hó 
…. nap elhunyt,   szám alatti lakos 
eltemettetéséről  
 
- annak ellenére, hogy arra nem voltam köteles 

� gondoskodtam. 
� gondoskodni szeretnék. 

- tartásra köteles hozzátartozóként,  
� gondoskodtam, 
� gondoskodni szeretnék, 

de a temetési költségek viselése saját, illetve családom létfenntartását veszélyezteti. 
 
Létfenntartásomat nem tudom biztosítani: 

� egyedül élő vagyok, és jövedelmem      Ft/hó. 
� házastársam, élettársam, családom van, de háztartásunkban az egy főre jutó jövedelem 
           Ft/hó.  

 
További indokaim, és a kért segély összegére vonatkozó adatok: 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Tiszaalpár, 201….. …………..hó…..nap 
       
                                                                                                   kérelmező aláírása 
A kérelemhez csatolni kell: 
 
A kérelmezővel közös háztartásban élő, közeli hozzátartozók mindennemű rendszeres és nem 
rendszeres jövedelméről kiállított nettó jövedelemigazolását a kérelem benyújtását megelőző  
hónap jövedelme alapján: 

• Temetési számla másolat(ok)  
• Nyugdíj szelvényt, özvegyi nyugdíjat igazoló szelvényt, banki átutalás, a nyugdíj 

összesítő fénymásolat 
• Nettó kereseti kimutatást. 
• Munkaügyi Központ által folyósított juttatásról szóló igazolást, vagy hatósági 

bizonyítványt, hogy regisztrált munkanélküli ellátásban nem részesül (egy hónapnál 
nem régebbi) 

• Ha vállalkozó az NAV jövedelemigazolás II., és a könyvelő által igazolt utolsó  havi 
jövedelemigazolását ( abban az esetben, ha a könyvelést a vállalkozó maga végzi, az 
utolsó  havi jövedelméről szóló büntetőjogi felelősségének tudatában tett 
nyilatkozatát). 

• Halotti anyakönyvi kivonatot. 



5. számú melléklet 
 
 

 
Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
Polgármestere 
T i s z a a l p á r 

K É R E L E M 
 

Települési támogatás megállapításához 
A kérelmet saját kezűleg kérjük kitölteni! 

 
Felhívom a kérelmező figyelmét, hogy a közigazgatási hatósági eljárásban ügyfélként köteles 

jóhiszeműen eljárni. Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a 

döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

 

Felhívom továbbá figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során a teljességre törekedjen (különös 

tekintettel az indoklásra és az aláírásra), valamint valamennyi szükséges mellékletet (különös 

tekintettel a jövedelemigazolásokra) pontosan becsatolni szíveskedjen, mert ellenkező esetben a 

hatóság – határidő kitűzésével – hiánypótlásra szólítja fel, amelynek eredménytelensége esetén az 

eljárást megszünteti vagy a meglévő adatok, tények birtokában hozza meg döntését. 

 

Alulírott kérem a Tisztelt Polgármestert, hogy települési támogatásban 
szíveskedjen részesíteni.  
 

C) SZEMÉLYI ADATOK: 
Támogatást igénylő: Házastársa, élettársa: 
Név: Név: 
Leánykori név: Leánykori név: 
Szül. helye: Szül. helye: 
Szül. ideje: Szül. ideje: 
Anyja neve: Anyja neve: 
Állampolgársága: Állampolgársága: 
Lakóhelye: Lakóhelye: 
  
Bejelentkezés időpontja: Bejelentkezés időpontja: 
Tartózkodási helye: Tartózkodási helye: 
  
Bejelentkezés időpontja: Bejelentkezés időpontja: 
Családi állapota: Családi állapota: 
TAJ száma: TAJ száma: 
Jövedelme: Jövedelme: 
Telefonszáma: Telefonszáma: 
 

Ügyintéző tölti ki! 

Kérelem leadásának időpontja: 

……….. év………………hó…..... nap 



Közös lakcímen élő közeli hozzátartozó (20 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem 
rendelkező, 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás 
munkarendje szerint tanulmányokat folytató, 25 évesnél fiatalabb nappali tagozaton egyetemi, 
főiskolai tanulmányokat folytató, valamint korhatárra tekintett nélkül tartósan beteg, 
fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, mostoha vagy nevelt gyermek)  adatainak 
felsorolása:  
 
Név Születési hely 

Születési idő 
(év, hó, nap) 

TAJ szám 
Rokoni 
kapcsolat 

Jövedelem Ft/hó 
(lehet családi pótlék, 
gyermektartásdíj) 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

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



Nyilatkozat az egy lakcímen élők közös havi kiadásairól. 
Kiadások: 
 
alapvető élelmiszerek vásárlása Ft 

tisztítószerek, tisztálkodási cikkek Ft 

hús, húskészítmények Ft 

édesség, sütemény Ft 

üdítő, energiaital Ft 

szeszesital Ft 

dohányáru Ft 

állateledel Ft 

villany szolgáltatás díja Ft 

gáz szolgáltatás díja, palackos gáz Ft 

víz, csatorna szolgáltatás díja Ft 

telefon szolgáltatás díja (mobil,vezetékes) Ft 

TV, internet szolgáltatás díja Ft 

Havi kiadások összesen Ft 

 
Egyéb felsorolás a kiadásokhoz: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 együttélő közeli hozzátartozójának, valamennyi tagjának 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 
II. Egyéb vagyontárgyak 
Gépjármű: 
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft 
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus 
..................... rendszám 
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ................................................................. 
Becsült forgalmi érték:** ............................................ Ft 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban 
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 
Megjegyzés: 
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. 
 

 
 
 



Települési gyermeknevelési támogatás megállapításához 
A kérelmet saját kezűleg kérjük kitölteni! 

 
 
Milyen célra kéri a támogatást? (a megfelelő rész aláhúzandó) 
 

a.) a gyermek iskoláztatásához 
b.) válsághelyzetben lévő várandós anya által, a gyermekének megtartásához 
c.) a gyermek fogadásának előkészítéséhez 
d.) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek 

családba való visszakerülésének elősegítéséhez 
e.) a gyermekneveléssel kapcsolatos váratlan, előre nem tervezhető kiadások 

fedezéséhez 
 
A kérelem rövid indokolása: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam feltüntetett adatok a 
valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§. (7) bekezdése alapján a 
szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 
 
 
Tiszaalpár, 201….. …………..hó…..nap 

                                                                             
_____________________________     

                                                                                                  kérelmező aláírása 
 
 
 
 
 



Mellékletek: 
Kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelemigazolás 

- munkabérből származó jövedelem esetén munkáltatói igazolás 
- munkanélküli ellátás esetén az illetékes munkaügyi központ által kiállított egy 

hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, 
- gyermekek részére bármilyen jogcímen folyósított ellátásról szóló igazolás (pl: családi 

pótlék, árvaellátás, gyermektartásdíj, ösztöndíj stb.) 
- nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv tárgyévi nyugdíjközlő 

lapja és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény vagy banki kivonat, 
- gyermek(ek) elhelyezéséről bírósági vagy gyámhatósági végzés, jegyzőkönyv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. számú melléklet 
KÉRELEM 

Bölcsődei térítési díj támogatásához 
1. Személyi adatok 
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 
1.1.1.Neve:........................................................................................................................... 
1.1.2.Születési neve: ............................................................................................................ 
1.1.3. Anyja neve: ............................................................................................................... 
1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): ............................................................................ 
1.1.5. Lakóhelye:  
□ □ □ □ irányítószám ................................................................. település 
…………............................ ..utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház  
............. emelet, ajtó 
1.1.6. Tartózkodási helye: 
      □ □ □ □ irányítószám .............................................................. település 
................................ utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ..... .......... 
emelet, ajtó 
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:………………………………. 
1.1.8. Állampolgársága: ...................................................................................................... 
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ..................................................................... 
1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ...................................................................... 
 
1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 
1.2.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 
1.2.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy 
1.2.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy 
1.2.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan. 
1.3. Kérelmező családjában élők száma: ............... fő. 
1.4. Kérelmező családjában élők személyi adatai: 

 A B C D 

 Név (születési név) 
Születési helye, 
ideje 
(év, hó, nap) 

Anyja neve 
Társadalombiztosítá
si Azonosító 
Jele 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     



2. Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme 
forintban: 

 A. B. C. 

A jövedelem típusa 
Kérel-
mező 

A kérelmezővel közös 
háztartásban élő további 

személyek 

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       

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások       

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások       

6. Egyéb jövedelem       

7. Összes jövedelem       

 

3. Nyilatkozatok 
3.1. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész 
aláhúzandó), 
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

3.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) 
bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - 
ellenőrizheti. 

3.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során 
történő felhasználásához. 

4. Mellékletek: a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló – többször 
módosított - 7/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelet 16/A. §-a szerint. 
Dátum: ............................................... 

.................................................................. 
 
 
.................................................................. 

  

 

 
 
 
 
 



7. számú melléklet 
 

K É R E L E M 
Szociálisan rászoruló gyermekek nyári táborozására 

való jogosultság megállapításához 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult adatai: 

Neve: ______________________________________________________________________ 

Születési neve: _______________________________________________________________ 

Születési helye, ideje: _________________________________________________________ 

Anyja neve: _________________________________________________________________ 

Állampolgársága: ____________________________________________________________ 

Lakóhelye: __________________________________________________________________ 

Családi állapota: _____________________________________________________________ 

Jövedelme: _________________________________________________________________ 

TAJ száma: _________________________________________________________________ 

Telefonszáma: _______________________________________________________________ 

 

A nyári táborozásban részt vevő gyermek adatai: 

Neve: ______________________________________________________________________ 

Születési neve: _______________________________________________________________ 

Születési helye, ideje: _________________________________________________________ 

Anyja neve: _________________________________________________________________ 

Állampolgársága: ____________________________________________________________ 

TAJ száma: _________________________________________________________________ 

 
A kérelemhez csatolásra került a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultságot és halmozott hátrányos helyzetet igazoló határozat másolata, valamint a 
nem hátrányos helyzetű gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 
vonatkozásában az iskola támogató véleménye. 
 
 
Anyagi- és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. Kérelmemhez a szükséges jövedelemigazolások csatolásra kerültek. 
Hozzájárulok, hogy adataimat a népesség-nyilvántartás adataiból – a kérelem elbírálásához 
szükséges mértékben – kezeljék. 
 
Tiszaalpár, 201…. …………………………. 
                                                                                                         …………………………….. 
                                                                                                           Támogatást kérő aláírása 



8.számú melléklet 
KÉRELEM  

települési lakásfenntartási támogatás megállapítására 

 

 A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

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

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

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

Születés helye, ideje (év, hó, nap): ........................................................................................... 

Lakóhelye: ���� ���� ���� ���� irányítószám .............................................................. település  
......................................utca/út/tér ........ házszám .......épület/lépcsőház ............emelet, ajtó 

Tartózkodási helye: ���� ���� ���� ���� irányítószám ................................................ település 
......................................utca/út/tér ......... házszám ...... épület/lépcsőház .......... emelet, ajtó 

Állampolgársága……………………………………………………………………………… 

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

*A kérelmező életvitelszerűen a lakóhelyén / tartózkodási helyén él. 
 
A támogatással érintett lakás nagysága: ………….. m2. 
 
A támogatással érintett lakásban élő személyek száma: ………….. fő. 
  
A lakásban tartózkodás jogcíme: ……………………………………………………….. 
 A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék  

működik – nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó). 

Amennyiben igen, a szolgáltató megnevezése: …………. ………………………… 

*A lakás fűtés milyen energia felhasználásával történik: 

vezetékes gáz,            villany,              gázpalack,          egyéb tüzelőanyag (fa, szén) 

A települési lakásfenntartási támogatás utalását melyik közüzemi szolgáltatóhoz kéri: 
_________________________________________________________________________ 

Kérelmező fogyasztói azonosítója. ____________________________________________ 

 

* A megfelelő szövegrész aláhúzandó! 

 

A KÉRELMEZŐ ÉS HÁZTARTÁSÁBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI 
(A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) 

1. A kérelmező neve: Születési idő: Családi állapot: A kérelmező 

    

 

hajadon, nőtlen, 
házas, elvált, 
különélő, özvegy 

házastárs, élettárs, 

gyermek, 

gyermek házastársa 

unoka, szülő 

nagyszülő 

 Születési neve: Szül. hely: 

   

 Anyja neve: TAJ száma: 



   egyéb rokon 

nem rokon 
2. Név: Születési idő: Családi állapot A kérelmező 

    

 

hajadon, nőtlen, 
házas, elvált, 
különélő, özvegy 

házastárs, élettárs, 

gyermek, 

gyermek házastársa 

unoka, szülő 

nagyszülő 

egyéb rokon 

nem rokon 

 Születési neve: Szül. hely: 

   

 Anyja neve: TAJ száma: 

   

 

3. Név: Születési idő: Családi állapot A kérelmező 

    

 

hajadon, nőtlen, 
házas, elvált, 
különélő, özvegy 

házastárs, élettárs, 

gyermek, 

gyermek házastársa 

unoka, szülő 

nagyszülő 

egyéb rokon 

nem rokon 

 Születési neve: Szül. hely: 

   

 Anyja neve: TAJ száma: 

   

 
4. Név: Születési idő: Családi állapot A kérelmező 

    

 

hajadon, nőtlen, 
házas, elvált, 
különélő, özvegy 

házastárs, élettárs, 

gyermek, 

gyermek házastársa 

unoka, szülő 

nagyszülő 

egyéb rokon 

nem rokon 

 Születési neve: Szül. hely: 

   

 Anyja neve: TAJ száma: 

   

 
5. Név: Születési idő: Családi állapot A kérelmező 

    

 

hajadon, nőtlen, 
házas, elvált, 
különélő, özvegy 

házastárs, élettárs, 

gyermek, 

gyermek házastársa 

unoka, szülő 

nagyszülő 

egyéb rokon 

nem rokon 

 Születési neve: Szül. hely: 

   

 Anyja neve: TAJ száma: 

   

 

6. Név: Születési idő: Családi állapot A kérelmező 

    

 

hajadon, nőtlen, 
házas, elvált, 
különélő, özvegy 

házastárs, élettárs, 

gyermek, 

gyermek házastársa 

unoka, szülő 

nagyszülő 

egyéb rokon 

nem rokon 

 Születési neve: Szül. hely: 

   

 Anyja neve: TAJ száma: 

   

 



7. Név: Születési idő: Családi állapot A kérelmező 

    

 

hajadon, nőtlen, 
házas, elvált, 
különélő, özvegy 

házastárs, élettárs, 

gyermek, 

gyermek házastársa 

unoka, szülő 

nagyszülő 

egyéb rokon 

nem rokon 

 Születési neve: Szül. hely: 

   

 Anyja neve: TAJ száma: 

    

 
8. Név: Születési idő: Családi állapot A kérelmező 

    

 

hajadon, nőtlen, 
házas, elvált, 
különélő, özvegy 

házastárs, élettárs, 

gyermek, 

gyermek házastársa 

unoka, szülő 

nagyszülő 

egyéb rokon 

nem rokon 

 Születési neve: Szül. hely: 

   

 Anyja neve: TAJ száma: 

   

 
• Háztartás: Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező személyek közössége. 
 

TÁJÉKOZTATÓ 

 
Települési lakásfenntartási támogatásban részesülhet az a személy, aki Tiszaalpáron 
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és akinek a háztartásában az egy 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a 
fogyasztási egységek összegének hányadosával. 
A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a 
háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, 
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, 
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, 
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. 
Ha a háztartás  a)–c) pontokban felsorolt tagja magasabb összegű családi pótlékban 
vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy  d) vagy e) pontja szerinti tagjára 
tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel 
figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 
Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot, a 
nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett 
arányszám 0,2-del növekszik. 

A lakásfenntartási támogatást benyújtó kérelmező, valamint az e támogatás jogosultja köteles 

a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, lakásának, kertjének rendben tartására az 
alábbiak szerint: 

 



a) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az allergén és 
gyomnövények irtására, a fű lenyírására, 
b) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak) tisztán tartása, 
pormentesítéséről és síktalanításáról történő gondoskodása;  
c) a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 30 méteres 
körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása,  
d) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartása; 
e) a csapadékvíz lefolyását akadályozó anyagok, hulladék és növények eltávolítása; 
f) az általa lakott ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar vonatkozásában a rágcsálóktól, 
kártevőktől való mentesítése; 
g) az ingatlanhoz tarozó utcafronti kerítés megléte, rendeltetésszerű használatához tartozó 
karbantartás elvégzése. 

A kérelmező köteles a fenti állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani, ami 
szúrópróbaszerűen a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal köztisztviselői által is ellenőrizhető. 

  

A kérelemhez mellékelni kell: 
• a kérelmező és a háztartásában élők jövedelmére vonatkozó igazolásokat 
• iskolalátogatási, vagy hallgatói jogviszony igazolásokat 16. életévét betöltött személy 

esetén 
• A kérelem mellékletét képező vagyonnyilatkozatot. 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Hozzájárulok, hogy az általam megadott adatok valódiságát a Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Csoportja ellenőrizze és a szociális igazgatási eljárás során felhasználja. 

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

.......................................................................... 
kérelmező aláírása 

 

  
 

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 közeli hozzátartozójának, valamennyi tagjának 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 
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi 
jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: …………………………………………. 
(pl.: haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, 
szolgalom), 
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 
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi 
jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: …………………………………………. 
(pl.: haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, 
szolgalom), 
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):  
 - megnevezése: ……………………………. (pl.: zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, 
rendelő, garáz): ............................ címe: ...................................... város/község 
........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: 
................., a szerzés ideje: ................ év 
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft 
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi 
jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: …………………………………………. 
(pl.: haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, 
szolgalom), 
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: 
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. 
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft 
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi 
jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: …………………………………………. 
(pl.: haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, 
szolgalom). 
 

II. Egyéb vagyontárgyak 
Gépjármű: 
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft 
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: 
………………………………………………. (pl: elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett 
üzemben tartói jog). 
A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn: 
igen                 nem 
(a megfelelő aláhúzandó) 

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus 
..................... rendszám 
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ................................................................. 



Becsült forgalmi érték:** ............................................ Ft 
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: 
………………………………………………. (pl: elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett 
üzemben tartói jog). 

III. Nyilatkozatok 
 

1.    Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont 

szerinti esetben kitöltendő], hogy 
a)    pénzforgalmi számlával nem rendelkezem, vagy 
b)    az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezem (valamennyi 

megjelölendő): 
    – Pénzforgalmi szolgáltató neve:   …………………………………………………………………… 
     pénzforgalmi számla száma:   ……………………………………………………………..…………   
     pénzforgalmi számlán kezelt összeg     ……………………………………………………………… 
    – Pénzforgalmi szolgáltató neve:     ………………………………………………..………………… 
     pénzforgalmi számla száma:     ……………………………………………………………………… 
     pénzforgalmi számlán kezelt összeg     ……………………………………………………………… 
    – Pénzforgalmi szolgáltató neve:    ……………………………………………………………………  
     pénzforgalmi számla száma:     ……………………………………………………………………… 
     pénzforgalmi számlán kezelt összeg     ……………………………………………………………… 
    – Pénzforgalmi szolgáltató neve:     …………………………………………………..……………… 
     pénzforgalmi számla száma:     ……………………………………………………………………… 
     pénzforgalmi számlán kezelt összeg     ……………………………………………………………… 

2.    Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont 

szerinti esetben kitöltendő], hogy a velem együttélő közeli hozzátartozóm 
a)    pénzforgalmi számlával nem rendelkezik, vagy 
b)    az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezik (valamennyi 

megjelölendő): 
    – Pénzforgalmi szolgáltató neve:   …………………………………………………………………… 
     pénzforgalmi számla száma:   ……………………………………………………………..…………   
     pénzforgalmi számlán kezelt összeg     ……………………………………………………………… 
    – Pénzforgalmi szolgáltató neve:     ………………………………………………..………………… 
     pénzforgalmi számla száma:     ……………………………………………………………………… 
     pénzforgalmi számlán kezelt összeg     ……………………………………………………………… 
    – Pénzforgalmi szolgáltató neve:    ……………………………………………………………………  
     pénzforgalmi számla száma:     ……………………………………………………………………… 
     pénzforgalmi számlán kezelt összeg     ……………………………………………………………… 
    – Pénzforgalmi szolgáltató neve:     …………………………………………………..……………… 
     pénzforgalmi számla száma:     ……………………………………………………………………… 
     pénzforgalmi számlán kezelt összeg     ……………………………………………………………… 

 

 
3.    Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek 

megállapítása érdekében a hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi 
szolgáltató felé megkereséssel élhet a pénzforgalmi számlán kezelt 
összeg tekintetében. 



4.    Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a 
nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban 
történő felhasználásához, kezeléséhez. 

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap 
................................................ 

aláírás 
Megjegyzés: 
Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely 
vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő 
pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ha a 
vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem 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 gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell 
feltüntetni. 

 
 
 


