
1. számú melléklet a 9/2003. (IX.9.) önkormányzati rendelethez 
 

Kérelem 
Települési támogatás megállapítására 

- lakhatási kiadásokhoz* 
- gyógyszerkiadásokhoz * 

 
Kérelmező személyi adatai: 
Neve:......................................................................................................................................................................... 

Születési neve: ......................................................................................................................................................... 

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

Születés helye, ideje: ................................................................................................................................................ 

Lakóhelye:………….. irányítószám ...........................................................................................................település 

...............................................................................utca/út/tér ................. házszám  

Tartózkodási hely: ……..irányítószám ...................................................................................................... település 
..................................................................................utca/út/tér .............. házszám  
 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: -- 

Állampolgársága: ............................................................................................................................................   
Telefonszám (nem kötelező megadni): ..........................................................................................................   
E-mail cím (nem kötelező megadni) …….………………………………………………………………….  
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 
   szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 
  EU kék kártyával rendelkező, vagy 
   bevándorolt/letelepedett, vagy 
  menekült/oltalmazott/hontalan 
  
 

Kérelmező háztartásban élők személyi adatai: 
 

Sor 
sz. 

Név 
és 

(születési név) 

Születési hely 
és 
idő 

Anyja neve TAJ 
szám 

állampolgár- 
sága 

Hozzátartozói 
minőség 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 



 Jövedelmi adatok: 
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyek  havi nettó jövedelme, forintban: 
 

A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek 

  1 2 3 4 5 6 7 

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         

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

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 – a 
NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 

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

 
Dátum: ..................................................................................... 

 
 

.......................................................................... 
kérelmező aláírása 

 .......................................................................... 
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

.......................................................................... 
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

.......................................................................... 
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 

 

  



3. számú melléklet a 9/2003. (IX.09.) önkormányzati rendelethez 
 
 
………………………………………………………… 
                        háziorvos neve 
 
………………………………………………………… 
                 háziorvosi rendelő címe 
 
 

 
HÁZIORVOSI IGAZOLÁS 

RENDSZERES GYÓGYSZERKÖLTSÉGRŐL 
 
 

A kérelmező személyi adatai 

Neve: 
 

 

Születési neve: 
 

 

Anyja neve: 
 

 

Születési hely, év, hó, nap: 
 

 

Lakóhely: 
 

 

Tartózkodási hely: 
 

 

Társadalombiztosítási azonosító 
jel: 
 

 

Kérelmező által fizetendő, 
társadalombiztosítás által 
támogatott havi rendszeres 
gyógyszerköltség: 

 
.................………- Ft, 
azaz 
…….………………………...........….............. forint 

 
 
Jakabszállás, ………… év …………………….. hó ……..nap. 
 
 

P.h. 
 ………..........…………………………. 
 Háziorvos aláírása  


