
GYŐRSZEMERE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

9121 Győrszemere, Fő u. 20. 

Tel/fax: 06-96-551-056, 06-96-551-057 

E-mail: titkarsag@gyorszemere.hu; KRID: 459256755 

 

1. sz. melléklet 

 

K É R E L E M  

rendkívüli települési támogatás megállapításához 

 

 

Személyes adatok: 

 

A kérelmező neve:   

Születési neve:   

anyja neve:  

szül. hely, idő:  

családi állapota:  

TAJ száma:  

Elérhetőség (telefon, email, stb.):  

Lakóhelye:  

Tartózkodási hely:  

Állampolgársága:  

A személyi adatait a kérelme beadásakor a személyes okmányaival igazolnia kell! 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a LAKÓHELYEMEN / 

TARTÓZKODÁSI HELYEMEN élek (a megfelelő rész aláhúzandó, ezt a nyilatkozatot csak 

abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó és tartózkodási hellyel is rendelkezik), 

 

A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élők (egy lakásban 

együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező) jövedelmi adatai: 

 NÉV Szül. hely, idő; rokonság 

megjelölése 

Anyja neve TAJ szám Havi nettó 

jövedelem 

1.)      

2.)      

3.)      

4.)      

5.)      

6.)      

7.)      

 

 



 2 

Nyilatkozom, hogy az adott naptári évben háztartásom 2 alkalommal RÉSZESÜLT / NEM 

RÉSZESÜLT települési támogatásban. (aláhúzandó) 
 

A rendkívüli települési támogatás különösen az alábbi indokra való tekintettel kérem: (aláhúzandó) 

a) tartós, rendszeres orvosi ellenőrzést, kezelést igénylő betegség esetén, 

b) létfenntartást befolyásoló hirtelen haláleset (családfenntartó halála), 

c) természeti csapás, elemi kár esetén, 

d) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, 

e) gyermek iskoláztatásához, 

f) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, 

g) gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz, 

h) gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul, 

i) ellátatlan személy részére, 

j) egyéb rendkívüli ok bekövetkezése esetén. 

 

Kérelem indokolása:  

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

megjelölését!) 

  

  

  

  

A többletkiadás várható összege: ……………………….………… Ft 

 

A kérelmező elmúlt három havi átlag nettó jövedelme:  Ft 

 

A megállapított támogatás utalását KÉSZPÉNZ VAGY ÁTUTALÁSSAL kérem. (aláhúzandó) 

Átutalás esetén: 

Pénzintézet neve:  

Fizetési számlaszám:  

Kijelentem, hogy 

• a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, 

• hozzájárulok, hogy a személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal adatbázisaiba rögzítse és 

azt a támogatás megállapításával és folyósításával összefüggően más – az ügyben 

hatáskörrel rendelkező – hatósági szervek, illetve természetbeni segélyezés esetén a 

megállapító határozatban megjelölt vállalkozás tudomására hozzák. 

 

 

Győrszemere, ........ év………………….. hó …….. nap 

 

 

 

 

 ……………………………………….. 

 kérelmező aláírása 

 

Csatolandó: 

• a rendkívüli élethelyzet igazolása (ha lehetséges), 
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V A G Y O N N Y I L A T K O Z A T  

 

I. A kérelmező személyes adatai 

Név  

Születési név:  

Anyja neve:  

Születési hely, idő:  

Társadalombiztosítási azonosító jele 

(TAJ szám): 

 

Bejelentett lakóhely:  

Bejelentett tartózkodási hely:  

 

II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona 

 

A. INGATLANOK 

 

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

Ingatlan címe:  

Helyrajzi száma (hrsz.):  

Tulajdoni hányada:  

Alapterülete (m2 ):  

A szerzés ideje, jogcíme:  

Becsült forgalmi értéke (Ft):  

Haszonélvezeti joggal terhelt: (igen/nem)  

 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): 

Ingatlan címe:  

Helyrajzi száma (hrsz.):  

Tulajdoni hányada:  

Alapterülete (m2 ):  

A szerzés ideje, jogcíme:  

Becsült forgalmi értéke (Ft):  

 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): 

Ingatlan címe:  

Helyrajzi száma (hrsz.):  

Tulajdoni hányada:  

Alapterülete (m2 ):  

A szerzés ideje, jogcíme:  

Becsült forgalmi értéke (Ft):  
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4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .....................................................: 

Ingatlan címe:  

Helyrajzi száma (hrsz.):  

Tulajdoni hányada:  

Alapterülete (m2 ):  

A szerzés ideje, jogcíme:  

Becsült forgalmi értéke (Ft):  

 

B. EGYÉB VAGYONTÁRGYAK 

 

Gépjárművek: 

Személygépkocsi típusa:  

Rendszáma:  

Gyártási éve:  

Szerzés ideje, jogcíme:  

Becsült forgalmi értéke* (Ft):  

 

Tehergépjármű / autóbusz típusa:  

Rendszáma:  

Gyártási éve:  

Szerzés ideje, jogcíme:  

Becsült forgalmi értéke* (Ft):  

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek és hozzájárulok ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal igazgatási 

eljárás során felhasználja, továbbá nyilvántartásban rögzítse, valamint, hogy azok 

hitelességének ellenőrzéséhez más hatóságokat megkeressen. 

 

 

Győrszemere, ........ év………………….. hó …….. nap 

 

 

 

 

 ……………………………………….. 

 kérelmező aláírása 

 

 

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 


