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     K É R E L E M 

(1.sz. függelék a 11/2022.(IX.30.)sz. önkormányzati rendelethez) 
 
 

Települési támogatás 
( a megfelelő helyre kérjük tegyen x jelet) 

 
 Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó 

rendszeres kiadások viseléséhez  
 

 Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz 
 
 

 Települési támogatás lakhatási kiadásokhoz 
kapcsolódó hátralékot felhalmozó 
esetekben 

 Településitámogatás temetkezési költségekhez 
 
 

 Rendkívüli települési támogatás a 
veszélyhelyzet kapcsán kialakult gazdasági 
helyzetre tekintettel  

 
 
1./ Kérelmező adatai: 
Név: 
(születési név is) 

 
 

Anyja neve:  
 

Születési  Hely: Idő: 
 

TAJ szám:  
 

Állandó lakóhely:  
 

Tartózkodási hely:  
 

Telefonszám:  
 

Bankszámlaszám:  
 

 
 

Alsónémedi   
 Polgármesteri Hivatal 
2351 Alsónémedi, Fő út 66.  

Tel: 29/337-101 
drttagnes@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu 

 
 
 

 

http://www.alsonemedi.hu/
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2./ Kérelmező családtagjainak személyi adatai: 

Név Születési év, 
hó, nap 

Anyja neve Rokoni 
kapcsolat 

TAJ szám 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
3./ Kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelme: 
Forrás Saját jövedelem Házastárs/élettárs 

jövedelme 
Egyéb közeli 
hozzátartozó 
jövedelme 

Munkaviszonyból 
származó jövedelem 

   

Nyugdíj    

Családi pótlék    

GYED, GYES    

Gyermektartási díj    

Gyermekvédelmi 
támogatás 

   

Rendszeres szociális 
segély 

   

Egyéb jogviszonyból 
származó rendszeres 
jövedelem 

   

ÖSSZESEN    

 
Egy főre jutó jövedelem összege : ………………………Ft/hó 
A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni: 

• nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, a társadalombiztosítás keretében folyósított, valamint a havi 
rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó – 
ellátások esetében a kifizeti szerv igazolásával, ennek hiányában a  kérelem benyújtását 
megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvénnyel, illetve az utolsó havi 
bankszámlakivonattal, 

• alkalmazásban állók jövedelmét munkáltatói igazolással;  
• vállalkozó jövedelmét az illetékes adóhatóság igazolásával, adóbevallással nem lezárt 

időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló könyvelői igazolással, ennek 
hiányában a vállalkozó büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatával; 
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• alkalmi munkából származó jövedelmek esetében a kérelmező havi átlagos nettó 
jövedelemről büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatával; 

• álláskeresési ellátás a munkaügyi kirendeltség megállapító határozatával, ennek 
hiányában a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló 
szelvénnyel. 

• gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a fizetett és kapott tartásdíj igazolására bontóperi, 
gyermek elhelyezési és tartásdíjról szóló ítélet, képzelt apát megállapító határozat, vagy ez 
irányú bírósági eljárás megindításáról szóló irat másolata, ezek hiányában a kérelmező 
büntetőjogi nyilatkozata szolgál. 

• A munkanélküli státusz az illetékes munkaügyi kirendeltség által kiadott hatósági 
bizonyítvánnyal igazolható. 

• A tankötelezettség felső korhatárát betöltött személy tanulói, hallgatói jogviszonyának és a 
tankötelezettség teljesítésének igazolása iskolalátogatási igazolással történik. 

 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok, hogy a nyilatkozatban szereplő adatokat az eljáró 
szerv ellenőrizze és a támogatás megállapításához és nyilvántartó rendszerben történő 
rögzítése érdekében azokat kezelje.  

 
Alsónémedi, 20____, ______________hó ____nap  

……………………………. 
      az igénylő aláírása 

 
A kérelem részletes indokolása, milyen célra kívánja felhasználni a támogatást: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Minden esetben benyújtandó:  

• kérelem nyomtatvány, 
• kérelmező és családtagjai jövedelemigazolása, vagyonnyilatkozata, 

 
Csatoltandó mellékletek, nyilatkozatok  támogatási formánként: 
 
1./ Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésének támogatása 
esetén:  
 
Egyszeri rendkívüli támogatás    Rendszeres támogatás 
 
(megfelelő aláhúzandó) 
 
Lakásban tartózkodás jogcíme:        tulajdonos/bérlő/ szívességi lakáshasználó  
(megfelelő aláhúzandó!) 
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Lakásfenntartás havi költségei:   

• Elektromos áram: ……………  
• Gáz:   ……………   
• Víz, csatorna:  …………… 
• Szemétdíj:  ……………  
• Lakbér   …………… 
• Hitel:    …………… 

(A rezsiköltségeket a kérelem benyújtását megelőző hónap számláival  igazolni kell!) 
 
 

 
 
2./ Gyógyszerkiadásokhoz  történő támogatás igénylése esetén: 

 
Kijelentem, hogy közgyógyellátási igazolványra alanyi jogon    
 

jogosult vagyok nem vagyok jogosult       
 
(megfelelő aláhúzandó!) 

 
Támogatás formája:  Egyszeri  támogatásRendszeres támogatás  
 
(megfelelő aláhúzandó!) 

 
Csatoltandó mellékletek: 
 

- háziorvosi vagy szakorvosi igazolás a szükséges gyógyszerekről, egyéb gyógyászati 
kellékekről (2 hónap átlagát figyelembe véve)  

- az igazolt gyógyszerköltség gyógyszertár által beárazva 
- egyéb gyógyászati kellék árajánlata vagy számlája 

 
A benyújtott igazolások alapján havi rendszeres gyógyszerköltség összege: 
………………………………………………………………………………… 

 
3./ Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó és ezzel 
szolgáltatást veszélyeztető élethelyzet esetén  
 
 
Csatoltandó mellékletek: 
 

• a kérelmező által lakott lakás rezsiköltségeit igazoló, felhalmozódott számlák 
fénymásolata, 

• a szolgáltató értesítése arról, hogy amennyiben meghatározott határidőn belül a 
szolgáltatás költségét nem fizeti meg, a szolgáltatás kikapcsolásra kerül,  
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• egyéb bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a számlák kifizetése milyen akadályokba 
ütközött ( betegség, baleset, haláleset, bűncselekmény áldozata, természeti 
katasztrófa stb. )  

 
4./ Temetkezési költségekhez igényelt támogatás esetén  
 

• Az elhunyt eltemetésének költségeit mi alapján viselte ( szülő, gyermek, házastárs, 
közeli hozzátartozó):  
 
……………………………………………………………….. 

• Milyen formában történt a temetés:  koporsós  hamvasztás 
(a megfelelő temetkezési formát kérjük húzza alá)  

• Csatolandó az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolata 
 
5./ Rendkívüli települési támogatás a veszélyhelyzet kapcsán kialakult 
gazdasági helyzetre tekintettel 
 
A támogatás indoklását és a felhasználás célját a kérelem részletes indoklása rovatban 
szükséges megjelölni.  
 
Nyilatkozatok: 
 

- Hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelemben foglaltak adattartalmát a polgármesteri 
hivatal az illetékes hatóságoknál ellenőrizze. 

- Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a polgármesteri hivatal a jogszabályokban előírt 
formában nyilvántartsa és kezelje.  

- Tudomásul veszem, hogy a polgármesteri hivatal a kérelem tárgyában 
környezettanulmányt végezhet az általam lakott lakásban.  

- Nyilatkozom, hogy lakáshasznosításból származó jövedelemmel  

rendelkezem   nem rendelkezem  

(megfelelő aláhúzandó)  

 

Alsónémedi, ……………………………………… 

 

  
 
 

     ……………………………. 
kérelmező aláírása 
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GYÓGYSZERKIADÁSOK, GYÓGYÁSZATI KELLÉKEKIGAZOLÁS 
 

(Csak abban az esetben, ha erre való hivatkozással kéri a települési támogatás 
megállapítását!) 

Háziorvos igazolása 
Indokolt gyógyszerek 
gyógyászati eszközök 

felsorolása 
(2 havi átlagot 

figyelembe véve) 
 

Szakorvos igazolása 
Indokolt gyógyszerek 
gyógyászati eszközök 

felsorolása 
(2 havi átlagot 

figyelembe véve) 
 

Árak: 
Gyógyszertár 

beárazása  vagy gyógyászati 
segédeszköz számla alapján: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Összesen:xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx …………..Ft 
Kitöltő aláírása, bélyegző: 
 
 
 

Kitöltő aláírása, bélyegző: Kitöltő aláírása, bélyegző: 

 
 


