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KÉRELEM 

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA  IRÁNT 
 

 

Kérelmező: ................................................. születési név: ...............................................................  

állandó lakcíme: ..............................................................................................  szám alatti lakos 

tartózkodási helye: .....................................................................................................................  

életvitelszerűen:   lakóhelyemen 

      tartózkodási helyemen élek 

születési helye: .................................................................................................................................  

születési idő (év, hónap, nap): ...............................TAJ száma: ......................  ...............................  

anyja neve: ……………………………………………………………………………………… 

családi állapota:    egyedülálló 

      házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt 

telefonszáma: ..........................................................állampolgárság: ............................................  

azzal a kéréssel fordulok Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy az 

alább felsorolt települési támogatások közül az általam megjelöltet szíveskedjenek 

megállapítani: 

CSAK EGYET (1) LEHET MEGJELÖLNI! 

          Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás:        

          Gyógyszerutalvány támogatás:          

          Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék felhalmozásához támogatás: 

 

INDOKOLÁS: 

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

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

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

Hódmezővásárhely, ………………………… 

…………………………………… 

aláírás 
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A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai: 
 

neve születési idő TAJ száma anyja neve 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

Kérelmező neve:  

Állandó lakcím:  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a saját, valamint a velem egy háztartásban élő 
közeli hozzátartozóim legutóbbi hónap nettó jövedelme az alábbi: 

 Saját Házastárs, 

vagy élettárs 

Egyéb közeli 

hozzátartozó 

1. Munkaviszonyból származó jövedelem 

(nettó) 
   

2. Nyugdíj (rokkantnyugdíj)    

3. Családi pótlék    

4. GYED, GYES, GYET    

5,  Gyermektartásdíj    

6. Egészségkárosodási ellátás    

7. Vállalkozásból származó jövedelem    
8. Munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli 
ellátás 

   

9. Egyéb jövedelem    

10. Ápolási díj    

11. Árvaellátás    

12. Időskorúak járadéka    

13. Házastársi pótlék   
 

14. Alkalmi munkából származó jövedelem    

15. Összesen 
   

Kérelmező és vele közös háztartásban élők tulajdonában, használatában lévő ingatlanok 

címe, szerzés időpontja, szerzés módja, forgalmi értéke: 1.  

2. ......................................................................................................................................  

Kérelmező és vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő gépjárművek típusa, szerzés 

időpontja, értéke: 

1. ......................................................................................................................................  

2. ......................................................................................................................................  

 



3 

 

 

Kérelmező és vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő magasabb értéket képviselő 

ingóság: (festmény, ékszer, szőnyeg, zongora, parabola, stb.) 

1. ......................................................................................................................................  

2. ......................................................................................................................................  

 

 ……………………………………… 

     aláírás 

NYILATKOZAT 

Nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről 

 

Alulírott (név)………………………………(szül.év, hó, nap………………………………….) 

 

Nyilatkozom, hogy     rokoni támogatásból* 

tartásdíjból* vagy 

egyéb jogcímen* 

A kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kapott jövedelmem egy havi átlaga: 

 

                    Ft 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 

felhasználásához, kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok 

valódiságát az ágazati törvény felhatalmazása alapján az önkormányzat – a NAV (Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal) hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – 

ellenőrizheti. 

 

Hódmezővásárhely, ………………………….. 

       ……………………………………… 

         aláírás 

*-gal jelzett résznél a megfelelő részt alá kell húzni. 

 

Nyilatkozat 

 

Alulírott tudomásul veszi, hogy a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 395. 

§ (1) bekezdése értelmében, amennyiben kérelmezőként a társadalombiztosítási ellátás, 

vagy az államháztartás alrendszereiből jogszabály alapján nyújtható pénzbeli vagy 

természetbeni juttatás megszerzése vagy megtartása céljából mást tévedésbe ejt, 

tévedésben tart vagy a valós tényt elhallgat, és ezzel kárt okoz, vétséget követ el, és két 

évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
 

Hódmezővásárhely, …………………………….. 

 

       ………………………………………. 

         aláírás 
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Fontos! 

A kérelemhez az alábbi igazolásokat kell csatolni:  
 

Jövedelemigazolások: 

 - ha a kérelmező, vagy hozzátartozója nyugdíjas: 

nyugdíjösszesítő (és nyugdíjszelvény ill. nyugdíjas igazolvány) 

 - ha van munkahelye 

a munkahelyről munkáltatói jövedelemigazolás (a kérelem benyújtását 

megelőző hónapról) 

 - ha vállalkozó, vagy őstermelő 

   NAV által kiállított előző évi jövedelemigazolás 

 - ha munkanélküli, háztartásbeli, nincs munkája, stb. 

a Munkaügyi Központ által kiadott igazolás (hatósági igazolvány) 

 - ha tanul, és elmúlt 18 éves  

iskolalátogatási igazolás 

 - egyéb igazolások 

családi pótlék, GYED, GYES, GYET, nyilatkozat a tartásdíjról, egyéb 

jövedelmekről szóló igazolás 

Lakhatási támogatás: 

− Lakhatás jogcímét igazoló okirat (bérleti szerződés / tulajdoni lap / adásvételi szerződés) másolata. 

− Igényelt közmű támogatási forma utolsó havi számlájának másolata (áramszámla / vízszámla / 

gázszámla / távfűtésszámla) 

− Albérleti díj-támogatáshoz, gázpalack-díj támogatáshoz bankszámlaszám nyilatkozat csatolandó.  

− Egy lakcímre csak egy támogatás igényelhető. 

 

Gyógyszerutalvány támogatás: 

− Az orvos által megadott, és a gyógyszertár által leigazolt részletes igazolás a 

gyógyszerköltségről. 

 

Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék felhalmozásához támogatás: 

− Lakhatás jogcímét igazoló okirat (bérleti szerződés / tulajdoni lap / adásvételi szerződés) másolata. 

− Lakhatáshoz kapcsolódó hátralékról szóló  igazolás (szolgáltató által kiadott hátralék összegéről szóló  

igazolás,: áramdíj, gázdíj, vízdíj …stb.)  

− Egy lakcímre csak egy hátralékhoz kapcsolódó támogatás igényelhető. 

 

 

Érvényes személyi igazolvány 

(Ahol a lakcím, vagy a tartózkodási hely megegyezik a kérelemben szereplő címmel.) Ha a tartózkodási hely 

megegyezik az állandó lakcímmel, ekkor elég az „ua." rövidítést használni. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló 

szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti. 

 

Alulírott jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy amennyiben a megítélt 

támogatást indokolatlanul nem veszem át, úgy az önkormányzat személyes adataimat (név, szül. 

idő, lakcím) a felelősséglista nyilvántartásban 1 éves időtartamra felfektesse és nyilvánosságra 

hozza. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához.  

 

Hódmezővásárhely, ………………………. 

         

…………………………………… 

aláírás 


