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1. melléklet 

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM 

(megfelelő aláhúzandó) 

a) Rendkívüli települési támogatás 

b) Gyermekszületési támogatás 

c) Tanévkezdési támogatás 

d) Fűtéstámogatás 

e) Településen élő súlyosan beteg testi vagy szellemi fogyatékos személyek támogatása 

(Amennyiben többféle települési támogatást kíván igényelni, kérjük minden igényelt támogatást 

külön kérelemnyomtatványon benyújtani, viszont a kérelmek mellékletei elegendő egy példányban 

mellékelni.) 

A) Személyi adatok 

1. Név: 

2. Születési név: 

3. Születési hely és idő: 

4. Anyja neve: 

5. Az igénylő állandó lakóhelyének címe: 

6. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma: fő. 

7. Az igénylő életvitelszerű tartózkodási helye: 

8. Az igénylő telefonszáma: 

9. Az igénylő TAJ száma: 

10. A 6. pontban szereplő személyek adatai (kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni): 

 Név 

/lánykori név is/ 

Anyja neve Kérelmezőhöz 

fűződő kapcsolat 

/pl. házastárs, 

élettárs, gyermek 

stb./ 

Születési 

hely/idő 

/hely, év, hó, 

nap/ 

TAJ száma 

a)      

b)      

c)      
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d)      

e)      

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS 

1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve több lakóhely 

esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni. 

2. A kérelmező és a vele azonos lakóingatlanban élők jövedelmét személyenként kell feltüntetni. 

3. A havi jövedelem kiszámításakor a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 

hónap, a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem 

esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell 

együttesen figyelembe venni. 

4. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy 

annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a 

jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. 

5. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem a lakóingatlanban élők összjövedelme osztva az ott élő 

személyek számával. 

Kérem, hogy az alábbi indokaim alapján települési támogatásban részesítsenek: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

B) Jövedelmi adatok 

A kérelemhez csatolni kell az egy háztartásban élők kérelem benyújtását megelőző havi 

jövedelemigazolását. 

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

Kijelentem, hogy gyermekemet, gyermekeimet házastársammal (élettársammal) / egyedülállóként 

gondozom. (megfelelő aláhúzandó) 

A támogatást  

a) postai úton 

b) folyószámlára_______________________(száma) szíveskedjenek küldeni 

(A megfelelőt szíveskedjen aláhúzni) 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

C) Vagyoni adatok 
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1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): 

címe: _________________________ város/község __________________________ út/utca 

________ hsz. alapterülete: _______ m
2
, 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: ______ m
2
, 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: _______ m
2
, tulajdoni hányad: _______, a szerzés ideje: ___________ év Becsült 

forgalmi érték:* ________________________ Ft. 

5. Gépjármű: 

a) személygépkocsi: ___________________________ típus ________________rendszám 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: _____________________________ 

Becsült forgalmi érték:** _____________________ Ft 

b ) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, víz- vagy egyéb jármű: 

__________________________ típus______________________ rendszám 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: _____________________________ 

Becsült forgalmi érték:** _____________________ Ft 

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 Magyarország területén van, a 

forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. 

Vagyon: Ha a törvény másként nem rendelkezik, vagyon az a hasznosítható ingatlan, gépjármű, 

továbbá vagyoni értékű jog, amelynek: külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének harmincszorosát, - együttes forgalmi értéke az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja. 
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A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek 

vizsgálatánál nem minősül vagyonnak, az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen 

lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a 

mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű 

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 

**Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 

D) Nyilatkozatok 

Kijelentem, hogy az igazolt ellátásom mellett nem rendelkezem egyéb jövedelemmel. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

Sóly, 20 .________ hó____ nap 

_______________ 

kérelmező aláírása 

A következő kijelentést csak akkor írja alá, ha egyetért. 

Kérelmemnek megfelelő döntés estén fellebbezési jogommal nem kívánok élni. 

Sóly, 20 . ________ hó____ nap 

_______________ 

kérelmező aláírása  
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2. melléklet 

TEMETÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM 

A) Személyi adatok 

1. Név: 

2. Születési név: 

3. Születési hely és idő: 

4. Anyja neve: 

5. Az igénylő állandó lakóhelyének címe: 

6. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma: fő. 

7. Az igénylő életvitelszerű tartózkodási helye: 

8. Az igénylő telefonszáma: 

9. Az igénylő TAJ száma: 

10. A 6. pontban szereplő személyek adatai (kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni): 

B) Az elhunyt személyi adatai 

1. Az elhunyt neve: 

2. Az elhunyt születési neve: 

3. Születési hely és idő: 

4. Anyja neve: 

5. A haláleset helye és ideje: 

6. A temetési számla összege: fő. 

 Név 

/lánykori név is/ 

Anyja neve Kérelmezőhöz 

fűződő kapcsolat 

/pl. házastárs, 

élettárs, gyermek 

stb./ 

Születési 

hely/ idő 

hely /év, hó, 

nap/ 

TAJ száma 

a)      

b)      

c)      

d)      

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS 



12 

1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve több lakóhely 

esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni. 

2. A kérelmező és a vele azonos lakóingatlanban élők jövedelmét személyenként kell feltüntetni. 

3. A havi jövedelem kiszámításakor a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 

hónap, a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem 

esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell 

együttesen figyelembe venni. 

4. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy 

annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a 

jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. 

5. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem a lakóingatlanban élők összjövedelme osztva az ott élő 

személyek számával. 

Kérem, hogy az alábbi indokaim alapján temetési támogatásban részesítsenek: 

________________________________________________________________________________

__________________ 

________________________________________________________________________________

__________________ 

________________________________________________________________________________

__________________ 

________________________________________________________________________________

__________________ 

C) Jövedelmi adatok 

A kérelemhez csatolni kell az egy háztartásban élők kérelem benyújtását megelőző havi 

jövedelemigazolását. 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem__________________(ügyintéző tölti ki) Ft/hó. 

Kijelentem, hogy gyermekemet, gyermekeimet házastársammal (élettársammal) / egyedülállóként 

gondozom. (megfelelő aláhúzandó) 

A támogatást 

a) postai úton 

b) folyószámlára__________________ (száma) szíveskedjenek küldeni 

(A megfelelőt szíveskedjen aláhúzni) 

D) Vagyoni adatok 

1.Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): 
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címe: _________________________ város/község __________________________ út/utca 

________ hsz. alapterülete: _______ m
2
, 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: ______ m
2
, 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: _______ m
2
, tulajdoni hányad: _______, a szerzés ideje: ___________ év Becsült 

forgalmi érték:* ________________________ Ft. 

5. Gépjármű: 

a) személygépkocsi: ___________________________ típus ________________rendszám 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: _____________________________ 

Becsült forgalmi érték:** _____________________ Ft 

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, víz- vagy egyéb jármű: 

__________________________ típus______________________ rendszám 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: _____________________________ 

Becsült forgalmi érték:** _____________________ Ft 

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 Magyarország területén van, a 

forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. 

Vagyon: Ha a törvény másként nem rendelkezik, vagyon az a hasznosítható ingatlan, gépjármű, 

továbbá vagyoni értékű jog, amelynek: külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének harmincszorosát, - együttes forgalmi értéke az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja. 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek 

vizsgálatánál nem minősül vagyonnak, az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen 
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lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a 

mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű 

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 

**Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 

E) Nyilatkozatok 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

Kijelentem, hogy az igazolt ellátásom mellett nem rendelkezem egyéb jövedelemmel. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

Sóly, 20 ._______hó___nap 

___________________ 

a kérelmező aláírása 

A következő kijelentést csak akkor írja alá, ha egyetért. 

Kérelmemnek megfelelő döntés estén fellebbezési jogommal nem kívánok élni. 

Sóly, 20 ._______hó___nap 

___________________ 

a kérelmező aláírása  
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3. melléklet 

KARÁCSONYI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM 

A) Személyi adatok 

1. Név: 

2. Születési név: 

3. Születési hely és idő: 

4. Anyja neve: 

5. Az igénylő állandó lakóhelyének címe: 

6. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma: fő. 

7. Az igénylő életvitelszerű tartózkodási helye: 

8. Az igénylő telefonszáma: 

9. Az igénylő TAJ száma: 

B) Nyilatkozatok 

Megjegyzés: 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek 

vizsgálatánál nem minősül vagyonnak, az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen 

lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a 

mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy további vagyoni értékű jog, külön-külön 

számított forgalmi értéke, illetőleg összege nem haladja meg: az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének harmincszorosát, valamint együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát. 

Továbbá kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és a velem egy 

háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 800%-át, azaz 228.000,- Ft-ot. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

Sóly, 20 .______hó___nap 

………………………………. 

kérelmező aláírása 

A következő kijelentést csak akkor írja alá, ha egyetért. 

Kérelmemnek megfelelő döntés estén fellebbezési jogommal nem kívánok élni. 



16 

Sóly, 20 .______hó___nap 

……………………………….. 

kérelmező aláírása  
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4. melléklet 

KÖZTEMETÉS IRÁNTI KÉRELEM 

Alulírott kérem Sóly Község Önkormányzatát, hogy 

néhai ………………………………………………………..…………………………. (név) 

leánykori név: ……………………………………………………………………….….. 

Szül. hely, idő: …………………………………………………………………………. 

Anyja leánykori neve: ………………………………………………………………….. 

elhalálozás időpontjában fennálló utolsó lakóhelye: …………………………………… 

………………………………………..., TAJ száma: ………………………………….. 

elhalálozás ideje: …………………………………………………. 

közköltségen történő eltemetéséről gondoskodjon. 

Kijelentem, hogy temetésre kötelezett személy vagyok, de anyagi helyzetem miatta a temetés 

költségeit 

létfenntartásom veszélyeztetése nélkül vállalni nem tudom. 

Kérem az elhunyt ……………………….. szertartás szerinti temetésének elrendelését. 

A köztemetés helyéről, idejéről kérek /nem kérek értesítést. (megfelelő rész aláhúzandó) 

Kérelmező neve: 

Neve: ………………………………………………………..………………………… 

leánykori név: ……………………………………………………………………….….. 

Szül. hely, idő: …………………………………………………………………………. 

Anyja leánykori neve: ………………………………………………………………….. 

lakóhelye: …………………………..............................................................................………… 

………………………………………..., TAJ száma: ………………………………….. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy tudomásom szerint 

- A temetést szerződésben vállalta …………………………………………...…..(név) 

………………………………….……………………. (lakcím) szerinti lakos. 

- A temetést szerződésben vállaló személy nincs. 

- Az elhunyt végrendeletében az alábbi személyt nevezte meg: …..……………………… 

…………………………. (név) …………………………………………………… (lakcím), akinek 
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a temetésről gondoskodni kell. 

- Végrendelet nem készült, nem jelölt meg végrendeletben temetésre köteles személyt. 

- Az elhunyttal elhalálozása előtt együtt élő házastársa ……………………………… 

………………………. (név), leánykori neve:……………………………………… 

Szül. helye, ideje: ………………………………………………………………….. 

állandó lakcíme: ……………………………………………………………………. 

Az elhunyt közeli hozzátartozója: házastárs, egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és 

nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő és a testvér 

Név szül. idő : ………………………………………………………………………… 

anyja neve rokoni foka :………………………………………………………………….. 

Belföldi állandó lakcímre:………………………………………………………………… 

Belföldi tartózkodási lakcíme:…………………………………………………………….. 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő 

adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

Kijelentem, hogy az eljárás során az önkormányzattal együttműködöm. 

……………………, 20…... …………………….. hó ……. nap 

………………………………… 

aláírás 

Tájékoztatom, hogy a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 20. § (2) bekezdése 

alapján a temetésre kötelezett személy: 

a) aki a temetést szerződésben vállalta; 

b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez; 

c) végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy 

élettársa; 

d) az elhunyt közeli hozzátartozója (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 

bekezdés 1) pont). 

Tudomásul veszem, hogy az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat 

- a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy 

- az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. 

A kérelemhez mellékelni kell: 
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- a köztemetésre kötelezett – és családja - jövedelemigazolását 

- halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát 


