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Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltsége  

8228. Lovas Fő u. 8. 

KKÉÉRREELLEEMM  

TTEELLEEPPÜÜLLÉÉSSII  TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSS  MMEEGGÁÁLLLLAAPPÍÍTTÁÁSSÁÁRRAA  
 
 

1. Személyi adatok 

1.1.  A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1. Neve:  ......................................................................................................................  

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

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

1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):  ...........................................................................  

1.1.5. Lakóhelye:  ...............................................................................................................  

1.1.6. Tartózkodási helye:  ...................................................................................................  

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: 
   

1.1.8. Állampolgársága:  ......................................................................................................  

 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. 

1.1.9. Telefonszáma (nem kötelező megadni):  .....................................................................  

2.1. A kérelmező családi körülménye: 

2.1.1. □ egyedül álló 

2.1.2. □ nem egyedül élő. 

3.1.  A kérelmező házastársára/élettársára vonatkozó adatok: 

3.1.1. Neve:  ......................................................................................................................  

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

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

3.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):  ...........................................................................  

3.1.5. Lakóhelye:  ...............................................................................................................  

3.1.6. Tartózkodási helye:  ...................................................................................................  

3.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: 
   

 

Kérelmem benyújtásával az alábbi ellátást igényelem: (Kérjük aláhúzással jelölje) 

- lakhatási célú települési támogatás 

- kamatmentes kölcsön formájában nyújtható települési támogatás 

- gyógyszerkiadásokhoz nyújtandó települési támogatás 

- átmeneti települési támogatás 

- születéshez és örökbefogadáshoz nyújtandó települési támogatás 
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- temetési költségekhez nyújtandó települési támogatás 

- rendkívüli települési támogatás 

- iskolakezdési támogatás 

- szépkorúaknak nyújtandó települési támogatás 

4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermekekre vonatkozó adatok: 

Név 

(ha eltérő, születési neve is) 
Születési hely, idő Anyja neve 

18. életévét betöltött 

személy esetén oktatási 

intézmény neve 
 

………………………………. 
Társadalombiztosítási azonosítási jel: 

  

   

 

………………………………. 
Társadalombiztosítási azonosítási jel: 

 

   

 

………………………………. 
Társadalombiztosítási azonosítási jel: 

 

   

 

………………………………. 
Társadalombiztosítási azonosítási jel: 

 

   

 

2. Jövedelmi adatok 
 

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekei havi jövedelme, forintban: 

 A B C D 

A jövedelem típusa 
Kérelmező 

Házastárs, 
élettárs 

Gyermekek 

havi jövedelme (forint) 

2.1. 
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 
ebből: közfoglalkoztatásból származó 

      

      

2.2. 
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más önálló tevékenységből 
származó 

      

2.3. 
Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

      

2.4. 
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 

      

2.5. 
Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósított 
ellátások 

      

2.6. Egyéb jövedelem 
      

2.7. Összes jövedelem 
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Egy főre jutó havi jövedelem: …………………………… Ft/hó (Ügyintéző tölti ki!) 
 
Kérelem indoka:  
 
 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

A települési támogatás kifizetésének módja bankszámlára történik: 

 Bankszámlaszám:
   

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közöltek a valóságnak 
megfelelnek, életvitelszerűen Lovason élünk és lovasi lakóhellyel rendelkezünk. 
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 
felhasználásához. 
 
 
Lovas, ……………… év …………………… hó ……… nap 

 
 
 
 ………………………………….. 
 kérelmező aláírása 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


