
Érkezett: _________________ 

Személyi adatokkal egyeztetve 

Edelény __________________ 

 

Aláírás __________________ 

 

 

 

K É R E L E M 

Települési támogatás 

Idős korúak részére nyújtott támogatás 

 

 

 A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

 

Neve:   

 

Születési neve:     

 

Anyja neve:     

 

Születési helye, ideje:       

 

Családi állapot: nőtlen, hajadon, özvegy, elvált, házas, élettársi kapcsolat (megfelelő 

aláhúzandó) 

Házastárs akkor tekinthető különélőnek, ha lakcímük különböző. 

 

Lakóhelye: Irányítószám          település 

 

 utca/út/tér házszám épület/lépcsőház emelet, ajtó 

 

Tartózkodási hely: Irányítószám:          település 

 

 utca/út/tér házszám épület/lépcsőház emelet, ajtó 

 

Kijelentem, hogy életvitelszerűen élek (a megfelelő aláhúzandó) 

  

lakóhelyemen                                      tartózkodási helyemen 

 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:………………………………………………………… 

Állampolgársága:………………………………………………………………………………. 

Telefonszám:…………………………………………………………………………………… 

 

Kérem, hogy részemre az időskorúak részére nyújtott települési támogatást megállapítani 

szíveskedjenek, tekintve, hogy 62. életévemet: 

  

az idei évben töltöm                                                     betöltöttem 

         (megfelelő aláhúzandó) 

  

és a bejelentett lakcímemen ……… év ……….. hó …… napja óta élek életvitelszerűen. 

 

 

 

 



Kijelentem, hogy jövedelmem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum mindenkori 

legkisebb összegének a 600 % - át. 

 

 

 

Edelény, ……………………. 

                                                                                     ……………………………. 

                                                                                                    kérelmező/ 

                                                                                  kérelmező törvényes képviselőjének 

                                                                                                      aláírása 

 

 

 

 

 

Nyilatkozatok: 

a) Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelemi valódiságát a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, illetve a 

14/2020.(IX.24.) önkormányzati rendelet alapján az ellátást megállapító szerv 

ellenőrizheti. 

b) Tudomásul veszem, hogy személyes adataim kezelése az EU 2016/679. számú 

Általános Adtavédelmi Rendelete („GDPR”) 6. cikk 1.) bekezdés a) pontja szerinti 

önkéntes hozzájárulás alapján történik, egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő 

adatoknak a szociális ellátásre való jogosultság megállapítása, biztosítása, fenntartása 

és megszüntetése céljából történő felhasználáshoz, illetőlegazok kezeléséhez, a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján. 

c) Büntetőjogi felelőségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

d) Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a jogosulatlanul és 

rosszhiszeműen igénybe vett ellátást az ellátást megállapító szerv kamattal megemelt 

összegben visszaköveteli. 

 

 

FELLEBBEZÉSI JOGRÓL VALÓ LEMONDÓ NYILATKOZAT 

 

Alulírott kijelentem, hogy időskorúak részére nyújtott támogatás megállapítása iránt 

benyújtott kérelmem teljesítése esetén döntéssel szembeni fellebbezési jogomról jelen 

nyilatkozat aláírásával lemondok. 

 

Egyidejűleg tudomásul veszem, hogy a fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat 

nem vonható vissza, valamint az első fokú döntés a közlésekor véglegessé válik. 

(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni.) 

 

A nyilatkozatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82. § (2) 

bekezdés b) pontja, 82. § (3) bekezdés a) pontja, valamint a 118. § (4) bekezdése alapján 

tettem meg. 

 

Edelény, ……………… 

 

                                                                                        ……………………………….. 

                                                                                                       Kérelmező/ 

                                                                                       kérelmező törvényes képviselőjének 

                                                                                                         aláírása                                               

 

 

 



Csatolandó mellékletek: 

 

➢ jövedelmet igazoló iratok a kérelmezőre vonatkozóan. 

 

A kérelem benyújtásakor a kérelmező személyi igazolványának, lakcímkártyájának és 

TAJ kártyájának a bemutatása szükséges. 


