Kérelem
települési támogatás megállapítására
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: ........................................................................................................................................
Születési neve: ..........................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hó, nap): .........................................................................................
Lakóhelye: ................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ..................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .....................................................................................
Állampolgársága: .....................................................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): ....................................................................................
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
(Kérjük, X-szel jelölje be a megfelelő választ!)
 szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
 EU kék kártyával rendelkező, vagy
 bevándorolt/letelepedett, vagy
 menekült/oltalmazott/hontalan.
2. A megállapítás jogcímére vonatkozó adatok: (Kérjük, X-szel jelölje be a megfelelő választ!)
Rendszeres települési támogatás
lakhatási támogatás
A lakhatási támogatást az alábbi szolgáltató részére kérem folyósítani: .......................
........................................................................................................................................
gyógyszertámogatás
Rendkívüli települési támogatás:
átmeneti segély,
pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön,
temetési segély,
tűzifa támogatás
köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés

Kérelem indokolása:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3. A közeli hozzátartozókra vonatkozó adatok
A kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók:
Név
(ha eltérő, születési
neve is)

Születés helye,
ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító
Jele

1.
2.
3.
4.
5.

4.

Jövedelemi adatok

A kérelmező, valamint vele egy háztartásban élők havi jövedelme, forintban:
A jövedelem típusa

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók
havi jövedelme (forint)

5. Nyilatkozatok
A kérelmező, vagy a háztartásában élők valamelyike
 részesül lakásfenntartási támogatásban,
 nem részesül lakásfenntartási támogatásban.
A kérelmező
 részesül közgyógyellátásban,
 nem részesül közgyógyellátásban.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó,
azzal, hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és
tartózkodási hellyel is rendelkezik),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört
gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.

Kelt: ...................................................., ...............................
……………………………………

kérelmező aláírása

A kérelemhez csatolandó igazolások települési támogatás típusonként:
1. Lakhatási támogatás:
a) jövedelemnyilatkozat,
b) jövedelemigazolások az Szt.10. § (2)-(5) bekezdései szerint,
c) közüzemi számlák másolata.
2. Gyógyszertámogatás:
a) jövedelemnyilatkozat,
b) jövedelemigazolások az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint,
c) havi rendszeres gyógyszerköltség gyógyszertár által történő igazolása.
3. Átmeneti segély:
a) jövedelemnyilatkozat,
b) jövedelemigazolások az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint,
c) 8. § (2) bekezdés a)-c) pontjaiban szabályozott esetekben a gyógyszerköltség, a gyógyászati
segédeszköz költségeinek igazolása, vagy a kezelőorvos javaslata,
d) 8. § (2) bekezdés f) pontjaiban meghatározott esetekben a tartós jövedelemcsökkenést
igazoló okirat pl.: munkaviszony, rendszeres pénzellátás megszűnéséről igazolás, napi
munkaidő csökkenéséről igazolás, álláskeresési támogatást megállapító határozat,
e) 8. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott esetben a szolgáltatási díjhátralékról szóló
igazolás vagy kifizetetlen számla.
4. Pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön:
a) jövedelemnyilatkozat,
b) jövedelemigazolások az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint,
c) az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolata, valamint a temetés várható
költségének igazolása.
5. Temetési segély:
a) az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolata,
b) a temetési számla másolata

6. Köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés
A temetési költség megtérítésére kötelezett
a) jövedelemnyilatkozata,
b) jövedelemigazolások az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint,
c) nyilatkozat arról, hogy van-e olyan személy, aki az elhunyt temetését szerződésben vállalta,
illetve akit az elhunyt végrendelete temetésre kötelez.
7. Tűzifa támogatás:
a) jövedelemnyilatkozat,
b) jövedelemigazolások az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint,

