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________________________________________________________________
RENDSZERES TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

KÉRELEM
MÉLTÁNYOS GYÓGYSZERELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
(KÉREM, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI)

Kérelmező neve: ………………………………….………………………………………....
Születési neve:…………………………………………………………………………………...
Anyja neve: ………………………………………….TAJ száma: .............................................
Születési helye, ideje: ........................................................ ……………………………………...
Állampolgársága: .............................................................. ……………………………………...
Telefonszám/elérhetőség (kitöltése önkéntes): .…………………………………………………
Bejelentett lakóhelye (lakcímkártya szerint)
….........……………………..község/város ……………………………………. út/utca/tér/köz
..………… szám ……….. épület/lépcsőház ……… emelet…………………ajtó.
Bejelentett tartózkodási helye (lakcímkártya szerint)
….........……………………..község/város…………………………………….. út/utca/tér/köz
..………… szám ……….. épület/lépcsőház ……… emelet…………………ajtó.
A rendszeres települési támogatás kifizetésének formája:
 bankszámlára
Számlavezető pénzintézet megnevezése:..........................................................................
Számlaszáma: ….................................-…..................................-.....................................
A lakásban életvitelszerűen együtt élő hozzátartozók (férj, feleség, élettárs, gyermek stb.):
Név
Születési hely, idő
Rokoni kapcsolat
TAJ szám
(anyja neve)

Kérelmező és családtagjai nettó havi jövedelme(i):

A kérelmező
jövedelme

A jövedelem típusa

Házastárs
(élettárs)
jövedelme

Gyermek
jövedelme

Munkaviszonyból,
munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból származó
nettó jövedelem és táppénz,
Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás
Vállalkozásból származó nettó
jövedelem
A gyermek ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások (különösen:
GYED, GYES, GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)
Önkormányzat és állami foglalkoztatási
szerv által folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás (álláskeresési járadék, rendszeres
szociális segély, bérpótló juttatás stb.)
Egyéb nettó jövedelem (alkalmi munka,
ösztöndíj, kis összegű kifizetések stb.)
Összes nettó jövedelem
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban:………............Ft/fő

Vagyoni adatok
1. Ingatlantulajdon:……………………………… város/község ……….……………….út/utca
……………….hsz., alapterülete: …………..m2, tulajdoni hányad ……………….., a szerzés
ideje: ...................... év.
Becsült forgalmi érték: ......................... …………….Ft.
2. Gépjármű személygépkocsi: ……………………………., típus: …….…………………….,
rendszám: …………………………........,
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: …………….……………... év.
Becsült forgalmi érték: …. ................................ Ft.
Hozzájárulok a kérelemben és nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatásban
történő felhasználásához, kezeléséhez.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok és a benyújtott okmányok
a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát az Önkormányzat ellenőrizheti.
Verőce, …………………………………..
………………………………………
kérelmező aláírása

TÁJÉKOZTATÓ
Gyógyszertámogatásban nem részesülhet az kérelmező, aki közgyógyellátási igazolványra
jogosult.
A kérelemhez csatolni kell a kérelem benyújtását megelőző három hónapban felírt
rendszeres gyógyszerekről és azok egy havi költségéről a háziorvos számítógépes
igazolását. Gyógyászati segédeszköz esetén a szakorvosi javaslatot és a számlát, továbbá a
gyógyszertár igazolását a gyógyszerek költségeiről.
A támogatott köteles a támogatás felhasználásáról a nevére vagy társadalombiztosítási
azonosító jelének számára kiállított gyógyszertári számlával, vagy igazolással elszámolni.
Amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget részére 6 hónapon belül újabb
támogatás nem állapítható meg.
A kérelemhez csatolni kell továbbá
 jövedelemigazolást, amely
- Rendszeres jövedelem esetén kérelmező és a vele közös háztartásban élő személy(ek)
munkáltatója által kiállított nettó átlagkereset igazolás a kérelem benyújtását
megelőző hónapról
- Álláskereső személy esetén az állami foglalkoztatási szerv által kiállított irat
(hatósági bizonyítvány, határozat, álláskeresési kiskönyv), amennyiben álláskeresési
támogatásban részesül, úgy a kérelem benyújtását megelőző havi álláskeresési
támogatás összegének igazolása
- Nyugdíjas esetében a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől kapott éves összesítő/vagy
nyugdíjas igazolvány és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény,
folyószámla kivonat
- Vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül
megelőző év Nemzeti Adó és Vámhivatal általi igazolása. A vállalkozás megszűnése
esetén annak megszűnését igazoló dokumentum
- Gyermek elhelyezésére, tartásdíj igazolása bírói ítélet vagy nyilatkozat
 egyéb igazolások
- Iskolalátogatási igazolás 16 éven felüli gyermek esetében,
- Hallgató jogviszony és az ösztöndíj összegéről szóló igazolás
- Gyámszülők esetén gyámkirendelő határozat vagy bírósági döntés
- Képviselő útján nyújtja be kérelmét, abban az esetben kérjük a képviseletre való
jogosultságot igazoló okiratot (gondnok kirendelő határozat, két tanú által aláírt
meghatalmazás)

