
 
 
 
 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Szociális Bizottság 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. 

Tel/Fax: 35/ 550-100 
E-mail: hivatal@retsag.hu 

 
K É R E L E M 

 Települési támogatás megállapítására 
 
A támogatást Létfenntartási települési támogatásként kérem.  
 
A KÉRELMEZ Ő ADATAI 
I.) Személyi adatok:  
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 
 

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

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

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

Születés helye, ideje, TAJ száma: ........................................................................................................................ 

Lakóhely: ………………….. irányítószám .............................................................................................. település 

............................................ utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház .........emelet ……. ajtó 

Tartózkodási hely: ……………… irányítószám ..................................................... település 

................................... utca/út/tér .............. házszám .......... épület/lépcsőház .......... emelet …………..ajtó 

 (A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási 
helyet kell feltüntetni) 
Állampolgársága: …………………………………….. 
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 
[  ] szabadmozgás és tartózkodás jogával rendelkező,vagy 
[  ] EU kék kártyával rendelkező, vagy 
[  ] bevándorolt/letelepedett, vagy 
[  ] menekült/oltalmazott/hontalan. 
Adóazonosító jel:………………………………………….    
 
 Telefonszáma (nem kötelező megadni) …………………………………….. 
 
2. A kérelmező családi állapota 
  egyedülálló  
  házastársával / élettársával él együtt 
 
3. A HÁZASTÁRS/ÉLETTÁRS ADATAI 
 

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

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

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

Születés helye, ideje: .................................................................................................................................. 

Lakóhely: ………………….. irányítószám .............................................................................................. település 

............................................ utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ......emelet …….ajtó 



Tartózkodási hely: ……………… irányítószám ..................................................... település 

................................... utca/út/tér .............. házszám .......... épület/lépcsőház .......... emelet …………..ajtó 

 (A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási 
helyet kell feltüntetni) 
 

TAJ-száma: …………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 

A KÉRELEM INDOKOLÁSA: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

A KÉRELMEZ ŐVEL EGY LAKÁSBAN EGYÜTT ÉL Ő - OTT BEJELENTETT 
LAKÓHELLYEL VAGY TARTÓZKODÁSI HELLYEL RENDELKEZ Ő  KÖZELI 

HOZZÁTARTOZÓK ( LÁSD A KÖVETKEZ Ő OLDALT ), AZAZ: A CSALÁD   
TAGJAINAK ADATAI:  

 
NÉV, 

LEÁNYKORI 
NÉV 

SZÜLETÉSI IDŐ, 
ROKONSÁG 

MEGJELÖLÉSE 

 
ANYJA   NEVE 

 
CSALÁDI 

ÁLLAPOTA 

 
FOGLAL KOZÁS  

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 



JÖVEDELEM-NYILATKOZAT A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁT MEGEL ŐZŐ HÁROM HÓNAP JÖVEDELMEIR ŐL: 
(Jövedelmek esetében a tájékoztatóban leírt dokumentumokat kérjük csatolni!) 

 

 
 
 

A JÖVEDELMEK 
JOGCÍME: 

 
 
 
 

KÉRELMEZ Ő 
 

 

HÁZASTÁRS/ 

ÉLETTÁRS 

 
 
 

20 ÉVESNÉL 
FIATALABB 

ÖNNÁLLÓ 

KERESETTEL 

NEM  REN- 
DELKEZ Ő 
GYERMEK 

23 ÉVESNÉL 
FIATALABB,   

ÖNÁLLÓ 
KERESETTEL 

NEM RENDELKEZ Ő, 
A  NAPPALI 
OKTATÁS 

MUNKARENDJE  
SZERINT TA-

NULMÁNYOKAT 
FOLYTATÓ 
GYERMEK 

 
25 ÉVESNÉL 
FIATALABB, 

ÖNÁLLÓ 
KERESETTEL 

NEM 
RENDELKEZ Ő, 

FELSŐ- 
OKTATÁSI     

TANUL- 
MÁNYOKAT 
FOLYTATÓ 
GYERMEK 

 
 
 

KORHATÁRRA 
TEKINTET 
NÉLKÜL A 
TARTÓSAN 

BETEG, 
ILLETVE  

FOGYATÉKOS 
GYERMEK 

MUNKAVISZONYBÓL;  
MUNKAVÉGZÉSRE 
IRÁNYULÓ EGYÉB 
JOGVISZONYBÓL 
SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM, 
TÁPPÉNZ 

      

TÁRSAS ÉS EGYÉNI 
VÁLLALKOZÁSBÓL 
SZÁRMAZÓ JOVEDELEM 

      

INGATLAN-,INGÓ 
VAGYONTÁRGYAK 
ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL,VA-
GYONI ÉRTÉKŰ JOG 
ÁTRUHÁZÁSÁBÓL   
SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM 

      

NYUGELLÁTÁS,  
BALESETI 
NYUGELLÁTÁS,      
EGYÉB NYUGDÍJ, . 
RENDSZ. SZOC. JÁR.:    

      

GYERMEK ELLÁTÁSÁ-
VAL ÉS GONDOZÁSÁ-VAL 
KAPCS. TÁMOGATÁSOK: 
GYET; GYED, GYES, CSP. 
GYT.DIJ 

      

ÖNKORMÁNYZATI ÉS 
MUNKAÜGYI SZERV 
ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT  
RENDSZERES PÉNZ-
ELLÁTÁS: álláskeresési 
támogatás, rendszeres 
szociális segély;  stb.  

      

FÖLD  
BÉRBEADÁSÁBÓL 
SZÁRMAZÓ 
JÖVEDELEM 

      

EGYÉB:(pl.:ösztöndíj,  
értékpapírból származó 
jövedelem, kisösszegű kifiz.) 

      

 

EGY FŐRE JUTÓ NETTÓ HAVI JÖVEDELEM:  ..........…………………..…………........ Ft 
 

Munkáltató által kiadott jövedelem igazolás, Nyugdíjfolyósító által (zöld 
bizonylat) kiadott igazolás, Gyes, Gyed, Gyod, Családi pótlék határozatok (havi 
kis szelvények, bankszámlakivonatok nem elfogadhatók)



Vagyonnyilatkozat 
 
I. A kérelmező/a háztartás tagjának személyes adatai 
Neve: ............................................................................................................................................ 
Születési neve: .............................................................................................................................. 
Anyja neve: ................................................................................................................................... 
Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................... 
Lakóhely: ...................................................................................................................................... 
Tartózkodási hely: ........................................................................................................................ 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ......................................................................................... 
 
II. A kérelmező és a vele eggyüttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás 
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) 
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 
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 
2 
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 
Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: 
........................................ 
város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: 
...................., a 
szerzés ideje: ................ év 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
 
B. Egyéb vagyontárgyak 
Gépjármű: 
a) 
aa) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
ab) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
b) 
ba) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus 
.................. rendszám 
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
bb) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus 
.................. rendszám 
a 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. 
 
 
Kelt: …………..,…......... év .............................. hó ............ nap 
 
 
 

................................................ 
       aláírás 

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



Nyilatkozat 
 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
· életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó), 
· a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális 
hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - 
ellenőrizheti. 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
 
Rétság, . ……………………………. 
 
........................................................     ........................................................ 
             kérelmező aláírása          nagykorú hozzátartozók aláírása 
 
 
 
 

Nyilatkozat 
 
Tudomásul veszem, hogy a                       számú önkormányzati rendelet a szociális ellátások rendjéről 
szóló rendelet              bekezdése alapján munkanélküli személyként köteles vagyok a 
közmunkaprogramban az Önkormányzattal együttműködni. 
Az együttműködés megtagadása esetén a létfenntartási települési támogatásból egy év időtartamra 
kizárásra kerülök.  
 
Rétság, . ……………………………. 
 
 
 
........................................................   
          kérelmező aláírása 
 
 
Létfenntartási települési támogatás a akkor állapítható meg, ha a kérelmező, illetve 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg: 

         családok esetében a nettó minimálbér 110 %-át,(122.430,-Ft) 
egyedülálló, illetve gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülők esetében a nettó 
minimálbér 150 %-át.(166.950,-Ft) 

 
 
 
A települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kel: 

- Az igénylő, valamint a vele közös háztartásban élők lakcímkártyáját, Taj-kártyáját 
- Az igénylő, valamint a vele közös háztartásban élők kereseti igazolását (munkáltató által 

kiállított jövedelem igazolás, Nyugdíjfolyósító által kiadott zöld bizonylat), családi 
pótlékról igazolást (Kormányhivatal által kiállítot t határozat) 

- Jövedelemmel nem rendelkezők esetében a Rétsági Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztály által kiállított hatósági bizonyítványt       

            


