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ZALAKOMÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

8751 ZALAKOMÁR, TAVASZ U. 13. 

TEL: 93/386-017, 93/386-042, FAX: 93/386-037,  E-MAIL: JEGYZO@ZALAKOMAR.HU 

 

 

Kérelem  

rendkívüli települési támogatás megállapításához 

 

I. Személyes adatok: 

 

Az ellátást igénylő neve: …………………………………………………………………….. 

születéskori neve: ……………………………..……anyja neve…………..……………………. 

szül. hely, : …………………….………………… szül idő………………………………… 

családi állapota: …………………………………Taj száma………….………………..…...  

Bejelentett lakóhely ………………….város ……….…………………… utca …….. szám 

                    …………lépcsőház …………….. emelet ………….. ajtó 

Tartózkodási helye: …………….…….város …………………………… utca …….. szám 

                   …………lépcsőház …………….. emelet ………….. ajtó  

 

Az igénylő családjában élő közeli hozzátartozók száma: …………. fő / az igénylő kivételével   

 

 NÉV Szül. hely,         Szül idő Foglalkozás Havi jövedelem 

1.)     

2.)     

3.)     

4.)     

5.)     

6)      

 

II.  Rendszeres havi kiadások: 

  

Gázdíj: ……………… Ft/ hó  

Víz- és csatornadíj: …………………. Ft/ hó 

Áramdíj: ………………Ft/hó 

Lakástörlesztés: …………………..………….... Bank …………………………Ft /hó 

Egyéb törlesztés:     ………………………………….( megnevezés ) ……………… Ft / hó 

Egyéb: ………………………..…………. ( megnevezés )   ……………………… Ft / hó 

 

Segély kérelem indoka:  

/Kérjük a részletes, alapos indokolást, a váratlan élethelyzet, illetve a felmerült többletköltség 

megjelölését!/ 

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

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

…………………………………………………………………………  

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  

 

Zalakomár, 2015…………………………………… 

        …………………………………… 

          Aláírás 

 



 2 

III. Jövedelmi adatok 

 

A jövedelmek típusai A 

kérelmező 

jövedelme 

A kérelmezővel közös 

háztartásban élő 

házastárs (élettárs) 

jövedelme 

A kérelmezővel 

közös 

háztartásban élő 

egyéb rokon 

jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 

munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyból származó 

jövedelem és táppénz 

    

2.Társas és egyéni 

vállalkozásból származó 

jövedelem 

    

3.Ingatlan, ingó vagyontárgyak 

értékesítéséből származó 

jövedelem 

    

4.Nyugellátás, baleseti 

nyugellátás, egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 

    

5.A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások (különösen: gyed, 

gyes, gyet, családi pótlék, 

gyermektartásdíj, árvaellátás 

    

6.Önkormányzat és munkaügyi 

szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátás (a 

szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 

1993.évi III.tv.4.§ (1) bekezdés 

i.) pontja 

    

7.Föld bérbeadásából származó 

jövedelem 

    

8.Egyéb (különösen: kapott 

tartás-, ösztöndíj, értékpapírból 

származó jövedelem, kis 

összegű kifizetések stb.) 

    

9.Összes bruttó jövedelem     

10.Személyi jövedelemadó 

vagy előleg összege 

    

11.Egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulék összege 

    

12.Munkavállalói járulék 

összege 

    

13.A család összes nettó 

jövedelme 9-(10-11-12) 

    

14.A család összes nettó 

jövedelmét csökkentő tényezők 

(tartásdíj összege) 

    

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: …………………………..Ft/hó. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

 

Dátum: 2015. ………………………………. 

        ………………………………………. 

              a támogatást kérő aláírása 
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat a jogosultság megállapítása és teljesítése 

céljából kezeljék. 

 

 

 

 

 

Zalakomár, 2015. ………………………………. 

                                                                                                                        

________________________ 

kérelmező 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kérelemhez csatolandó igazolások: 

a) munkaviszonyban állók esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó 

átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolás 

b) munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás 

igazoló szelvény, vagy utolsó havi bankszámla kivonat, ennek hiányában a munkaügyi 

kirendeltség által kiállított igazolás, határozat 

c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását 

megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvény, ennek hiányában az utolsó havi 

bankszámla kivonat, 

d) nem havi rendszerességgel szerzett, valamint vállalkozásból származó jövedelem 

esetében az illetékes NAV igazolás, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi 

jövedelemadó alapjáról 

e)  nagykorú, nappali tagozaton tanulmányok folytató gyermek iskolalátogatási 

igazolását, megjelölve a tanulmányok várható végét 

f)  a váratlan többletkiadást igazoló dokumentumokat, számlákat. 
 

 

 

 


