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KÉRELEM 

ÉLELMISZERTÁMOGATÁS IRÁNT 
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendjéről szóló  

a 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete alapján 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: törvény) 6.§ (1-2) bekezdése értelmében, 

az ügyfél a közigazgatási hatósági eljárásban köteles jóhiszeműen eljárni. Magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére, vagy a döntéshozatal illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. A törvény 6.§ (3) bekezdése 

értelmében az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.  

Alulírott kérem, hogy részemre*/gyermeke(i)m* részére természetbeni ellátásként 

élelmiszertámogatást megállapítani szíveskedjenek. 

*megfelelő szövegrész aláhúzással jelölendő! 

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. Születés helye, ideje (év, hó, nap):  ..............................................................................  

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

.............................................utca/út/tér........... szám.......épület/lépcsőház........emelet, ……..ajtó 

1.1.6. Tartózkodási helye: …………… irányítószám ............................................................... település  

.............................................utca/út/tér........... szám.......épület/lépcsőház........emelet, ……..ajtó 

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………………….. 

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

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

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ………………...............................................................  

 

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):  

1.2.1. [] szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy  

1.2.2. [] EU kék kártyával rendelkező, vagy  

1.2.3. [] bevándorolt/letelepedett, vagy  

1.2.4. [] menekült/oltalmazott/hontalan.  
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1.3. Kérelmezővel közös háztartásban élő családtagok száma: ............ fő.  

 

1.4. Kérelmező háztartásában élő családtagok személyi adatai:  

 

 A B C D E 

 Név  
(születési név) 

Születési helye, ideje 
(év, hó, nap) 

Anyja neve Társadalombiztosítási 
Azonosító Jele 

a kérelmezővel való 
rokonsági fok 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      
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2. NYILATKOZATOK: 

 

2.1. JÖVEDELEMNYILATKOZAT 

 

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő családtagok 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 által 

folyósított ellátások 

        

2.6. Egyéb jövedelem         

2.7. Összes jövedelem         

 

Egy főre eső jövedelem (ügyintéző tölti ki!)  ………………………. Ft/hó 
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2.2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy  

a) egyedül élő*/gyermekét egyedül nevelő szülő* vagyok 

b) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* 

c) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a hatáskört gyakorló szerv 
ellenőrizheti.  

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához.  

 

 

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

............................................... 

kérelmező aláírása 

 

 

.................................................................................................. 

a család nagykorú tagjainak aláírása 

 

3. TÁJÉKOZTATÓ  

 

A kérelem 2020. november 30. napjáig nyújtható be. E határidő elmulasztása jogvesztő. 

 
Évente egy alkalommal élelmiszertámogatás állapítható meg 

a)  annak a 65 év feletti kérelmezőnek, 

aa) akinek a családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 400%-át (jelenleg: 114.000 

Ft/hó/fő) nem haladja meg, 

ab) aki egyedül él, és az egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 450%-át (jelenleg: 128.250 

Ft/hó) nem haladja meg. 

b) annak a kérelmezőnek, aki a családjában gyermeket nevel, és  

ba) a családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 400%-át (jelenleg: 114.000 

Ft/hó/fő) nem haladja meg. 

bb) gyermekét egyedül neveli és a családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj 450%-át 

(jelenleg: 128.250 Ft/hó/fő) nem haladja meg.  

A b) pontban korhatárra tekintet nélkül gyermeknek minősül a tartósan beteg, illetve súlyosan 

fogyatékos nagykorú személy is. 

 

A kérelemhez mellékelni kell a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemről, a jövedelem 
típusának megfelelő iratot, vagy annak másolatát, továbbá a kérelmező nagykorú gyermeke tartós 
betegségéről, illetve súlyos fogyatékosságáról szóló igazolást. 
 
Tájékoztatom arról is, hogy kérelme a szükséges adatainak kezeléséhez és más hatóság megkeresése céljából 
történő továbbításához való hozzájárulásnak minősül. 


