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KÉRELEM 

Rendkívüli települési támogatás (rezsi) 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015. (II. 17.) önkormányzat rendelet 12/A. § alapján 

(rezsi) 

 

I. A kérelmező adatai: 

 

Név:  .............................................................................................................................................  

Születési név:  ...............................................................................................................................  

Születési hely, idő:  ......................................................................................................................  

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

Bejelentett állandó lakcím:  ..........................................................................................................  

Bejelentett tartózkodási hely (ha van):  ........................................................................................  

Családi állapot: egyedülálló, házastársával/élettársával él együtt 

Telefonszám:1  ..............................................................................................................................  

Elektronikus levelezési (e-mail) cím:2  ........................................................................................  

Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám):  ........................................................................  

A támogatás folyósításának alábbi módját kérem: postai úton – bankszámlára  

Bankszámlaszám és a számlát vezető pénzintézet neve (ha a támogatás folyósítását 

bankszámlára kéri):  .....................................................................................................................  

 

II. A kérelmező családjában élők adatai: 

 

 
  Név 

(születési név) 

 Születési helye, ideje 

(év, hó, nap) 
 Anyja neve 

 Társadalombiztosítási 

Azonosító Jele 

 

1

. 

  

 

 

      

 

2

. 

 

 

  

      

 

3

. 

 

 

  

      

 

4

. 

 

 

  

      

 

5

. 

 

 

  

      

 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek.3 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

 
1 Az adat megadása nem kötelező. 
2 Az adat megadása nem kötelező. 
3 A megfelelő aláhúzással jelölendő! 
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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 – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján – ellenőrizheti. 

 

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

 

Kijelentem, hogy a Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt 

adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. 

 

 

Szentendre, ………………………….. 

 

……………………………………. 

        kérelmező aláírása 

 

 

 
A kérelemhez mellékelni kell: 

– a kérelmező, valamint a családjában élők jövedelemnyilatkozatát, valamint a jövedelmeket igazoló 

okiratokat, 

– egyetemes villamosenergia-szolgáltató kérelmező nevére kiállított hivatalos dokumentumát a 

villamosenergia piaci áron történő vételezésének tényéről, valamint a villamosenergia lakossági piaci 

áron történő igénybevételének összegéről 

– egyetemes földgázszolgáltató kérelmező nevére kiállított hivatalos dokumentumát a földgáz 

versenypiaci költséget tükröző áron történő vételezésének tényéről, valamint a földgáz versenypiaci 

költséget tükröző áron történő vételezésének összegéről 

– egyedülálló, egyedül élő kérelmező esetében a csatolt nyilatkozat 

– tulajdoni lap vagy bérleti szerződés  

 

 

 

Az ügyintéző tölti ki! 

A kérelmező családjában élők száma: 
 

A kérelmező, valamint a családjában élők által csatolt 

jövedelemnyilatkozatok alapján a háztartás összjövedelme: 

 

Egy főre eső jövedelem a kérelmező családjában: 
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JÖVEDELEMNYILATKOZAT4 
 

Jövedelem típusai A kérelmező 

jövedelme 

A kérelmezővel 

közös 

háztartásban élő 

házastárs 

(bejegyzett 

élettárs) 

jövedelme 

A kérelmezővel 

közös 

háztartásban élő 

egyéb rokon 

jövedelme 

Összesen 

Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási 

jogviszonyból származó 

jövedelem: 

 

    

Társas és egyéni 

vállalkozásból, 

őstermelői, illetve 

szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

jövedelem: 

 

    

Alkalmi munkavégzésből 

származó jövedelem: 

 

    

Táppénz, 

gyermekgondozási 

támogatások: 

 

    

Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű 

rendszeres szociális 

ellátások. 

 

    

Önkormányzat, járási 

kormányhivatal és 

munkaügyi szervek 

által folyósított ellátások: 

 

    

Egyéb jövedelem: 

 

 

    

 

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

 

 

 
4 A feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő iratot (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb…) 

vagy annak másolatát  a kérelemhez csatolni kell. 
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NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott ………………………………………………………………………………………… 

 

(szül.helye: …………………………….. ideje: ………………….. an.: ………………...……)  

 

………….. ………………………………………………………….………... szám alatti lakos 

nyilatkozom, hogy gyermekemet/ gyermekeimet egyedülállóként* nevelem. 

 
(*Az 1993. évi III. (Szoc.) tv. 4.§ értelmében: Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, 

házastársától külön él (a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 2.§ /2/ bek. szerint a házastársak akkor tekinthetők különélőnek, 

ha a lakcímük különböző) és akinek a háztartásában nincs élettársa (háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott 

bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége). 

 

………………………………………………………………………………nevű gyermeke/i/m 

 

részére havi ……………………………………. Ft összegű gyermektartásdíjat kapok. Bíróság  

 

……………………………… számú ítélete alapján. 

 

 

Tartásdíjat nem kapok, mert ……………………………………………………………………. 

 

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

 

A tartásdíj megállapítása, behajtása iránti eljárást a ………………………………………..-nál 

(bíróság, végrehajtó, gyámhatóság) megindítottam, az eljárás folyamatban van. 

 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 63, 64. és 105. §-a értelmében az 

ügyfél nyilatkozata, adatszolgáltatási kötelezettsége: 

-Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel. 

-Ha jogszabály nem zárja ki, az ügyfél a nyilatkozatával pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, ha annak beszerzése nem 

lehetséges. A hatóság ez esetben figyelmezteti az ügyfelet jogaira, kötelességeire és a hamis, hamisított vagy 

valótlan tartalmú bizonyíték szolgáltatásának jogkövetkezményeire. 

-Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy 

elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében vagy (3) bekezdés b.) és c.) pontjában 

meghatározott ok áll fenn -, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében a 105. § (2) bekezdésében foglalt ok 

hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható. 

-A hivatalbóli eljárásban az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására köteles közölni az érdemi döntéshez szükséges 

adatokat. Törvény vagy kormányrendelet jogkövetkezményeket állapíthat meg az adatszolgáltatási kötelezettség 

elmulasztása vagy valótlan adatok közlése esetén. 

-Az adatszolgáltatást az ügyfél akkor tagadhatja meg, ha arra a tanúvallomást megtagadhatná. 

 
A jogszabályban foglaltakat megértettem, elfogadom és felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

 

Szentendre, ………..…………………………… 

 

 

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

                                                                                                                  aláírás 

 


