
MEZŐKERESZTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK  
SZOCIÁLIS , EGÉSZSÉGÜGYI  BIZOTTSÁG  
 
 

Rendkívüli települési támogatás 
 
 
Kérelmező neve: …………………………………………………………………. 

Születési neve: …………………………     Családi állapota: …………………... 

Születési helye: ………………………..      Szül. ideje: ………………………… 

Anyja neve: ……………………………      Szem.ig.sz.: ……………………….. 

TAJ szám: ……………………………..      Adó szám: …………………………. 

Lakóhely: 3441 Mezőkeresztes ……………………… utca ………………. szám 

Tartózkodási hely:…………………………………………………………………………… 
 
Munkahelye és címe vagy nyugdíjas törzsszáma, munkanélküli segély megállapító 

határozat száma: ………………………………………………………………. 

Bankszámla szám:……………………………………………………………… 

 

Házastárs/élettárs neve: ………………………………………………………….. 

Szül. helye: …………………………….. szül.ideje: …………………………. 

Anyja neve: ……………………………. Szig.sz.: …………………………… 

TAJ száma: ……………………………. Adó száma: ……………………….. 

Munkahelye és címe vagy nyugdíjas törzsszáma, munkanélküli segély megállapító 

határozat száma: …………………………………………………………………. 

 

A kérelem indoklása: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai 

 N é v Születési hely, idő Rokonsági fok Jövedelem TAJ szám 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

Kérelmező milyen minőségben lakik lakásban – tulajdonos/ főbérlő/ albérlő/ 

haszonélvező/ családtag/ egyéb ……………………………….………………………. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a 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. 

 

Mezőkeresztes, 20….. év …………………. hó ……. nap     

 

 

………………………………….. 
               kérelmező aláírása 
 
 



A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-14. pontjaiban feltüntetett 
jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat.  
 

B) Jövedelmi adatok 

Jövedelmek típusai 
A 

kérelmező 
jövedelme 

A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 
házastárs 
/élettárs/ 

jövedelme 

A 
kérelmezővel 

közös 
háztartásban 

élő egyéb 
rokon 

jövedelme 

A 
kérelmezővel 

közös 
háztartásban 

élő egyéb 
rokon 

jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyból 
származó jöv. és táppénz 

     

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból származó 
jövedelem 

     

3. Ingatlan, ingó 
vagyontárgyak 
értékesítéséből származó 
jövedelem 

     

4. Nyugellátás, baleseti 
ellátás, egyéb nyugdíjszerű 
ellátás 

     

5. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások /GYED, GYES, 
GYET, családi pótl, 
gyermektartásdíj, árvaellátás 

     

6. Önkorm, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres 
pénzbeli 
ellátás/munkanélküli járadék,  
jöv.pótló támogatás stb.  

     

7. Föld bérbeadásából 
származó jövedelem 

     

8. Egyéb/különösen kapott 
tartás, ösztöndíj, 
értékpapírból származó jöv. 

     

9. Összes bruttó jövedelem      
10. Személyi jöv. Adó vagy 
előleg  összege 

     

11. Egészség bizt. és 
nyugdíjjárulék összege 

     

12. Munkavállalói járulék 
összege 

     

13. A család nettó jövedelme 
9-(10+11+12) 

     

14. A család összes nettó 
jövedelmét csökkentő 
tényezők (tartásdíj összege) 

     

 
Egy főre jutó havi családi jövedelem …………………………… Ft/hó 
Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT - ban közölt 
adatok a valóságnak megfelelnek.  
         …………………………… 

kérelmező aláírása  



Ingatlan adatai (amelyben lakik) 
 
 

Ingatlan alapterülete: ….. m2        szobáinak száma:…….… 
 
komfortfokozata: összkomfort, komfortos, komfort nélküli. 
Lakáshasználat jogcíme: -tulajdonos, tulajdonos rokona, -főbérlő, főbérlő 

rokona,albérlő,  -ágybérlő -jogcím nélküli lakó, 
-nincs lakása. 

 
Nem saját tulajdon esetén a tulajdonos 
neve:__________________címe:______________________ 

 
Vagyon hasznosításából, bérbeadásból származó jövedelmem:     

VAN:…….Ft/hó,            NINCS 
 
Nyilatkozat a kérelmező és a vele együtt élő családtagok vagyoni helyzetéről: 

 
Tulajdon fajtája 

 
Címe 

Alap-
területe 

m2 

becsült 
forgalmi 
értéke 

szerzési 
éve 

Családi ház, 
öröklakás 

    

Üdülő     
telek, hétvégi ház     
Garázs     
egyéb ingatlan     
Gép-
kocsi 
típusa 

 kora: 
(év) 

 szerzés 
éve: 

 becsült forg. 
értéke (Ft.) 

 

 

 

Mezőkeresztes, 20….. év …………………. hó ……. nap     

 

 

………………………………….. 
         kérelmező aláírása 
 
 


