
2020/1 átvevő: 
Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 

 
 
 

Makó, 20………..…év…………..hó……………nap 
 
 

szám mell. 

Hatósági csoport 
Ügyintéző: 
 
 

Előszám: 
 
 

 
K É R E L E M   

gyógyszertámogatás megállapítására 
 
Személyi adatok 
A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok (a személyi igazolványban szereplő adatok): 

Családi és utóneve:   

Születési családi és utóneve:   

Születési helye, ideje:   

Anyja születési családi és utóneve:   

Lakóhely (irányítószámmal együtt):   

Tartózkodási hely:   
Kijelentem, hogy a lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek életvitelszerűen. (megfelelő válasz aláhúzandó) 
Társadalombiztosítási Azonosító 
Jele (TAJ szám):   

Állampolgársága:   

Telefonszám:   

E-mail cím:   
A támogatás kifizetését folyószámlára / pénztárban kérem (a megfelelő rész aláhúzandó). 
Bankszámlaszám (amennyiben a támogatást számlára kéri): 

 
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. 

 
A kérelmező házastársára/élettársára vonatkozó személyi adatok (a személyi igazolványban szereplő 
adatok): 

Családi és utóneve:   

Születési családi és utóneve:   

Születési helye, ideje:   

Anyja születési családi és utóneve:   

Lakóhely:   

Tartózkodási hely:   
Kijelentem, hogy a lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek életvitelszerűen. (megfelelő válasz aláhúzandó) 
Társadalombiztosítási Azonosító 
Jele (TAJ szám):   

Állampolgársága:   

G 
 

Makói Polgármesteri Hivatal 
6900 Makó, Széchenyi tér 22. 

Tel.: +3662/511-800 
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A kérelmező háztartásában élő eltartott gyermekek (a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 
rendelkező; a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint 
tanulmányokat folytató; a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek 
és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a 
nevelt gyermek): 

 Név Születési név Születési hely, idő Anyja neve TAJ 

a)         

b)         

c)         

d)         

e)         

f)         

g)         
Jövedelmi adatok 
A kérelmező, valamint a vele közös családban élő személyeknek a havi nettó jövedelme forintban: 

A jövedelem 
típusa Kérelmező Házastárs/ 

élettárs 
A kérelmező háztartásában élő eltartott gyermekek 

a) b) c) d) e) f) g) 
Munkaviszony-

ból és más 
foglalkoztatási 
jogviszonyból 
származó 

                  

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

                  

Gyermekgondoz
ási támogatások                   

Nyugellátás és 
egyéb 
nyugdíjszerű 
rendszeres 
szociális ellátások 

                  

 Önkormányzat, 
járási hivatal és 
munkaügyi szervek 
által folyósított 
ellátások 

                  

Egyéb 
jövedelem          

 Összes jövedelem    

  Egy főre jutó jövedelem (ügyintéző tölti ki): Forint/fő/hó  
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Nyilatkozatok 

 
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.  
 
Makó, 2020._____________.___. 

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

........................................................ 
nagykorú hozzátartozók aláírása 

 
 

 
 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT 
KÉRELMEZŐ ÁLTAL KITÖLTENDŐ 

Név: Születési név: 

Születési hely, idő: Anyja neve: 

Lakcím: 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNNYAL 
□ Igen rendelkezem, az előző évben a bevételem a 600.000 Ft-ot nem érte el, a nyilatkozattételt közvetlenül 

megelőző 12 hónapban ebből szerzett nettó jövedelmem egy havi átlaga……………………..Ft. 
□ Igen rendelkezem, az előző évben a bevételem a 600.000 Ft-ot elérte. Az előző évi jövedelmemről mellékelem a 

NAV igazolását, valamint az idei évi jövedelmemről a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. tv. 10.§ (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott tartalmú jövedelemnyilatkozatot. 

□ Nem rendelkezem 
ALKALMI MUNKÁBÓL / EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁSBÓL / HÁZTARTÁSI MUNKAVÉGZÉSBŐL 
SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMMEL 
□ Igen rendelkezem, és a nyilatkozattételt közvetlenül megelőző 12 hónapban ebből szerzett nettó jövedelmem egy 

havi átlaga……………………..Ft. 
□ Nem rendelkezem 

ÖSZTÖNDÍJBÓL / EGYÉB HALLGATÓI JUTTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMMEL 
□ Igen rendelkezem, és a nyilatkozattételt közvetlenül megelőző 12 hónapban ebből szerzett nettó jövedelmem egy 

havi átlaga……………………..Ft. 
□ Nem rendelkezem 

EGYÉB JÖVEDELEMIGAZOLÁSSSAL NEM IGAZOLT, NEM RENDSZERES JÖVEDELEMMEL (PL. ROKONI 
TÁMOGATÁS, FÖLD/ INGATLANBÉRBEADÁSÁBÓL, ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM STB.) 
□ Igen rendelkezem, alábbiak szerint:…………………………………………………………………………….. 
□ Nem rendelkezem 

 
Makó, 2020._____________.___. ........................................................ 

kérelmező aláírása 
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JÖVEDELEMNYILATKOZAT 
KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ NAGYKORÚ (18 ÉV FELETTI) SZEMÉLY ÁLTAL KITÖLTENDŐ 

Név: Születési név: 

Születési hely, idő: Anyja neve: 

Lakcím: 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNNYAL 
□ Igen rendelkezem, az előző évben a bevételem a 600.000 Ft-ot nem érte el, a nyilatkozattételt közvetlenül 

megelőző 12 hónapban ebből szerzett nettó jövedelmem egy havi átlaga……………………..Ft. 
□ Igen rendelkezem, az előző évben a bevételem a 600.000 Ft-ot elérte. Az előző évi jövedelmemről mellékelem a 

NAV igazolását, valamint az idei évi jövedelmemről a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. tv. 10.§ (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott tartalmú jövedelemnyilatkozatot. 

□ Nem rendelkezem 
ALKALMI MUNKÁBÓL / EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁSBÓL / HÁZTARTÁSI MUNKAVÉGZÉSBŐL 
SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMMEL 
□ Igen rendelkezem, és a nyilatkozattételt közvetlenül megelőző 12 hónapban ebből szerzett nettó jövedelmem egy 

havi átlaga……………………..Ft. 
□ Nem rendelkezem 

ÖSZTÖNDÍJBÓL / EGYÉB HALLGATÓI JUTTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMMEL 
□ Igen rendelkezem, és a nyilatkozattételt közvetlenül megelőző 12 hónapban ebből szerzett nettó jövedelmem egy 

havi átlaga……………………..Ft. 
□ Nem rendelkezem 

EGYÉB JÖVEDELEMIGAZOLÁSSSAL NEM IGAZOLT, NEM RENDSZERES JÖVEDELEMMEL (PL. ROKONI 
TÁMOGATÁS, FÖLD/ INGATLANBÉRBEADÁSÁBÓL, ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM STB.) 
□ Igen rendelkezem, alábbiak szerint:…………………………………………………………………………….. 
□ Nem rendelkezem 

 
Makó, 2020._____________.___. ........................................................ 

aláírás 
 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT 
KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ NAGYKORÚ (18 ÉV FELETTI) SZEMÉLY ÁLTAL KITÖLTENDŐ 

Név: Születési név: 

Születési hely, idő: Anyja neve: 

Lakcím: 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNNYAL 
□ Igen rendelkezem, az előző évben a bevételem a 600.000 Ft-ot nem érte el, a nyilatkozattételt közvetlenül 

megelőző 12 hónapban ebből szerzett nettó jövedelmem egy havi átlaga……………………..Ft. 
□ Igen rendelkezem, az előző évben a bevételem a 600.000 Ft-ot elérte. Az előző évi jövedelmemről mellékelem a 

NAV igazolását, valamint az idei évi jövedelmemről a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. tv. 10.§ (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott tartalmú jövedelemnyilatkozatot. 

□ Nem rendelkezem 
ALKALMI MUNKÁBÓL / EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁSBÓL / HÁZTARTÁSI MUNKAVÉGZÉSBŐL 
SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMMEL 
□ Igen rendelkezem, és a nyilatkozattételt közvetlenül megelőző 12 hónapban ebből szerzett nettó jövedelmem egy 

havi átlaga……………………..Ft. 
□ Nem rendelkezem 

ÖSZTÖNDÍJBÓL / EGYÉB HALLGATÓI JUTTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMMEL 
□ Igen rendelkezem, és a nyilatkozattételt közvetlenül megelőző 12 hónapban ebből szerzett nettó jövedelmem egy 

havi átlaga……………………..Ft. 
□ Nem rendelkezem 

EGYÉB JÖVEDELEMIGAZOLÁSSSAL NEM IGAZOLT, NEM RENDSZERES JÖVEDELEMMEL (PL. ROKONI 
TÁMOGATÁS, FÖLD/ INGATLANBÉRBEADÁSÁBÓL, ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM STB.) 
□ Igen rendelkezem, alábbiak szerint:…………………………………………………………………………….. 
□ Nem rendelkezem 

 
Makó, 2020._____________.___. ........................................................ 

aláírás 
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IGAZOLÁS 

A HAVI GYÓGYSZERKÖLTSÉGRŐL 
 

A beteg neve:   

Születési neve:   

Születési hely, év, hó, nap:     

Anyja neve:   

Lakóhely:   

Tartózkodási hely:   
Társadalombiztosítási Azonosító Jele 
(TAJ szám):   

Nevezett rendszeresen szedett gyógyszerei: 
 
 

Gyógyszer neve Havi 
mennyisége 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Makó, 2020._____________.___. 
 
 
 

 
…………………………………………………….. 

kezelőorvos aláírása, bélyegzője 

Gyógyszertár tölti ki! 
A beteg által fizetett havi 
gyógyszerköltség 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Összesen: 
 
Gyógyszertár 
bélyegzője: 
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A kérelemhez szükséges mellékletek: 
· Háziorvosi igazolás a társadalombiztosítás által támogatott, tartósan alkalmazott gyógyító ellátási 

szükségletre vonatkozóan 
· A Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatal közgyógyellátásra vonatkozó határozata. 
· A kérelmező élettársa/házastársa (amennyiben van) jövedelemigazolása a kérelem beadását 

megelőző havi nettó jövedelemről 
o Munkabér esetén munkáltatói igazolás 
o Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás esetén az év elején a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által 

kiküldött igazolás az előző évben folyósított nyugdíjról és az ellátás idei összegéről és a 
kérelem beadását megelőző havi postai szelvény vagy bankszámlakivonat 

o Gyermekgondozási támogatások esetén egy hónapnál nem régebbi postai szelvény, vagy 
előző havi bankszámlakivonat, (a Magyar Államkincstár által folyósított családtámogatási 
ellátások esetében nem kötelező) 

o A gyermek(ek) (amennyiben van) után járó családi pótlék, gyermektartásdíj átvételét igazoló 
dokumentum (egy hónapnál nem régebbi postai szelvény, előző havi bankszámlakivonat, 
nyilatkozat - a Magyar Államkincstár által folyósított családtámogatási ellátások esetében 
nem kötelező), 

o Álláskereső (munkanélküli) családtagok esetén a Járási Munkaügyi Kirendeltség igazolása a 
regisztrációról, folyósított álláskeresési ellátás nettó összegéről és nyilatkozat alkalmi 
munkáról, 

o Őstermelői igazolvánnyal rendelkező esetén: 
§ nyilatkozat az őstermelésből származó jövedelemről, 
§ őstermelői igazolvány és betétlap, 
§ az őstermelői igazolvány kiállítása iránti kérelem és adatnyilvántartó lap, 
§ amennyiben az előző évről adott be adóbevallást, akkor a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10.§ (2)-(3) bekezdéseiben 
meghatározott tartalmú jövedelemnyilatkozat és előző évi jövedelemről NAV 
igazolás. 

o Egyéni vállalkozó esetén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
tv. 10.§ (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott tartalmú jövedelemnyilatkozat és előző évi 
jövedelemről NAV igazolás. 

· A kérelmező nagykorú eltartott gyermeke(i) (amennyiben van) iskolalátogatási igazolása 
 
Egyéb: 

· ………………………………………………………………………………………………………. 
 
· ………………………………………………………………………………………………………. 

 
· ………………………………………………………………………………………………………. 
 
· ………………………………………………………………………………………………………. 

 
· ………………………………………………………………………………………………………. 

 
· ………………………………………………………………………………………………………. 

 
· ………………………………………………………………………………………………………. 
 
· ………………………………………………………………………………………………………. 
 
· ………………………………………………………………………………………………………. 
 
· ………………………………………………………………………………………………………. 
 
· ………………………………………………………………………………………………………. 
 

A nyomtatvány, valamint a nyilatkozat űrlapok interneten letölthetőek Makó Város Honlapjáról 

http://www.mako.hu 
 


