
1. melléklet 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 12/2016. 

(XII. 05.) önkormányzati rendeletéhez 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat 

képviselő-testületének 

Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel foglalkozó Bizottsága 

 

KÉRELEM 

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRE 

Igényelhető támogatási formák: 
1. rendkívüli települési támogatás 

2. gyermekvédelmi támogatás 

3. egyszeri gyógyszertámogatás 

(A megfelelő támogatás aláhúzandó) 
 
I. Személyi adatok 

1. A kérelmező személyi adatai: 
Neve:………………………………………………………………………………………............ 

Születési neve:……………………………………………………………………………………. 

Anyja neve:……………………………………………………………………………………….. 

Születési hely, év, hónap, nap:…………………………………………………………………………. 

Lakóhely:…………………………………………………………………………………………. 

Tartózkodási hely:………………………………………………………………………………… 

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

Állampolgársága:  

magyar 

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező 

hontalan, menekültként elismert státuszt elismerő határozat száma: ……………/ 20………… 

Telefonszám (nem kötelező megadni):…………………………………………………………… 

Amennyiben banki átutalással kéri az összeg kifizetését 

Saját bankszámlaszám: ………………………………………………………………….. 

A kérelmező családi állapota:
egyedülálló

házastársával /élettársával együtt él 

egyedülélő 

 

2. A házastárs/élettárs személyi adatai: 
Neve:………………………………………………………………………………………............ 

Születési neve:……………………………………………………………………………………. 

Anyja neve:……………………………………………………………………………………….. 

Születési hely, év, hónap, nap:…………………………………………………………………………. 

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

Lakóhely:…………………………………………………………………………………………. 

Tartózkodási hely:………………………………………………………………………………… 

*A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos- haszonélvező- főbérlő- albérlő – családtag – 

szívességi 

lakáshasználó- jogcím nélküli 

*A megfelelő rész aláhúzandó 

A kérelmezővel együtt élő, eltartott gyermekeinek száma összesen:……………..fő 

Név  

Születési hely, év, hó, nap 

Anyja neve  

TAJ száma  



16.évet betöltött személy esetén az oktatási intézmény megnevezése 

II. Jövedelmi adatok: 
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek havi 

jövedelme 

forintban: 

A jövedelem típusa    Kérelmező  Házastársa (élettársa)  Gyermekei 

1. Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási 

jogviszonyból származó 

2.Társas és egyéni 

vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

3. Alkalmi munkavégzésből 

származó 

4.Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

5.Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátás 

6. Önkormányzat és munkaügyi 

szervek által folyósított 

ellátások 

7. Egyéb jövedelem 

8. Összes jövedelem 

9. Gyógyszerigény igazolása 

10. Gyógyszerköltség igazolása 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: …………………………………………….Ft 
 
III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok: 
A települési támogatást arra tekintettel kérem, hogy  

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
V. Nyilatkozatok 
Kijelentem, hogy 

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (A megfelelő rész aláhúzandó!) 

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok a valódiságát a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-a alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami 

adóhatóság illetékes hatósága útján - ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználáshoz. 

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlése esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a 

jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt 

összegben visszaköveteli. 
 
Dátum: …………………….. 

……………………………………    …. ………………………………….. 

 kérelmező          nagykorú hozzátartozók aláírása 

 

 



                                                                           Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 

1. Személyi adatok 
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve ha élettársa van. 

A kérelmező akkor él együtt a házastársával vagy élettársával, ha a lakcímük megegyezik. 

Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek számít: 

- húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, 

- huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, 

- huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, 

- korhatárra való tekintettel a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos vér szerinti, örökbe 

fogadott, illetve nevelt gyermek. 

A tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolnia kell. 

2. Jövedelmi adatok 

Jövedelem a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - 

vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, 

amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, 

illetve hozzájárulást kell fizetni. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt 

az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi 

jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi 

jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, 

egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-

nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített 

közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény 

szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi 

őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított 

támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40 %-ának megfelelő 

összeggel, vagy a bevétel 85 %-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94 %-ának megfelelő összeggel. 

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési költségekhez adott hozzájárulást, az alkalmanként 

adott rendkívüli települési támogatást, a lakhatási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi  

támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi 

támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik 

havi nyugdíjat, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a 

fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás 

keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül jövedelemnek az 

alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50 %-át nem haladja 

meg.  

A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a 

személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. 

A havi jövedelem kiszámításakor 

- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, 

- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét 

hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 

Jövedelem típusai: 
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti 

jogviszonyban bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, fegyveres erők, rendvédelmi szervek, polgári 

nemzetbiztonsági szolgáltatok hivatalos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, 

továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből származó jövedelem. 

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

itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységből származó jövedelmet, a gazdasági társaság 

magánszemély által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi 

munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel.  

Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a 

minimálbér 50 %-át nem haladja meg. 

Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, 

gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű ellátások: öregségi, a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, 

árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók 

egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs 

után járó jövedelempótlék. 

Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az 

ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként 

folyósított keresetpótló juttatás. 

Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, 

végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából 

származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely 

az előző sorokban nem került feltüntetésre.  
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni kell. 

 

 

 

 



2. melléklet 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 12/2016. 

(XII. 05.) önkormányzati rendeletéhez 

 

Alsózsolca Város Polgármestere 

 

KÉRELEM 

TEMETÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRE 
 

 

 
I. Személyi adatok 

1. A kérelmező személyi adatai: 
Neve:………………………………………………………………………………………............ 

Születési neve:……………………………………………………………………………………. 

Anyja neve:……………………………………………………………………………………….. 

Születési hely, év, hónap, nap:…………………………………………………………………………. 

Lakóhelye:…………………………………………………………………………………………. 

Tartózkodási helye:………………………………………………………………………………… 

Társadalombiztosítási azonosító jele:…………………………………………………………… 

 

Állampolgársága:  

magyar 

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező 

hontalan, menekültként elismert státuszt elismerő határozat száma: ……………/ 20………… 

Telefonszám (nem kötelező megadni:………………………………………………………… 

Amennyiben banki átutalással kéri az összeg kifizetését 

Saját bankszámlaszám: ………………………………………………………………….. 

A kérelmező családi állapota: 

egyedülálló 

házastársával /élettársával együtt él 

 

2. A házastárs/élettárs személyi adatai: 
Neve:………………………………………………………………………………………............ 

Születési neve:……………………………………………………………………………………. 

Anyja neve:……………………………………………………………………………………….. 

Születési hely, év, hónap, nap:…………………………………………………………………………. 

Társadalombiztosítási azonosító jele:…………………………………………………………… 

Lakóhelye:…………………………………………………………………………………………. 

Tartózkodási helye:………………………………………………………………………………… 

*A lakásban tartózkodás jogcíme: *A megfelelő rész aláhúzandó  

 

tulajdonos- haszonélvező- főbérlő- albérlő – családtag – szívességi lakáshasználó- jogcím nélküli 

 

A kérelmezővel együtt élő, eltartott gyermekeinek száma összesen:……………..fő 

 

Név  

Születési hely, év, hó, nap 

Anyja neve  

TAJ száma  

16. évet betöltött személy esetén az oktatási intézmény megnevezése 

 

 

 



II. Jövedelmi adatok: 
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek havi 

jövedelme forintban: 

A jövedelem típusa    Kérelmező  Házastársa (élettársa)  Gyermekei 

1. Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási 

jogviszonyból származó 

2.Társas és egyéni 

vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

3. Alkalmi munkavégzésből 

származó 

4.Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

5.Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátás 

6. Önkormányzat és munkaügyi 

szervek által folyósított 

ellátások 

7. Egyéb jövedelem 

8. Összes jövedelem 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: …………………………………………….Ft 
 

III. Az elhunyt adatai: 
Az elhunyt neve: …................................................................................................ 

Születési helye, ideje: ............................................................................................ 

Anyja neve: …........................................................................................................ 

Lakóhelye …........................................................................................................... 

Elhalálozás helye, ideje: …..................................................................................... 

Halotti anyakönyvi kivonat száma: ….................................................................... 
Bemutatandó, ill. fénymásolatban csatolandó:  

az igénylő személyi igazolványa 

a halotti anyakönyvi kivonat 
számla (számlák) a temetés költségeiről 

 

 

IV. Nyilatkozatok 
Kijelentem, hogy 

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (A megfelelő rész aláhúzandó) 

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok a valódiságát a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-a alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami 

adóhatóság illetékes hatósága útján - ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználáshoz. 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul 

és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben 

visszaköveteli. 

 

Dátum: …………………………… 

 

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

 kérelmező  nagykorú hozzátartozók aláírása 



3. melléklet 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 12/2016. 

(XII. 05.) önkormányzati rendeletéhez 

 

Alsózsolca Város Polgármestere 

 

KÉRELEM 

IDŐSKORÚAK   EGYSZERI   TÁMOGATÁSÁHOZ 
 

I. Személyi adatok 
 

Kérelmező 

Neve: ................................................................................................................................ 

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

Születési helye,ideje: ......................................................................................................... 

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

Lakóhelye: ......................................................................................................................... 

Levelezés, folyósítás címe: .......................................................................................……. 

Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ): □□□ □□□ □□□ 

Telefonszáma: ..................................................................................................................... 

E-mail címe: ………………………………………………………………………………. 

Amennyiben banki átutalással kéri az összeg kifizetését 

Saját bankszámlaszám: ………………………………………………………………….. 

 

II. Nyilatkozatok 
 

62. életévemet 

- a kérelem benyújtásakor, vagy 

- a kérelem benyújtásának évében 

betöltöttem (aláhúzandó). 

Alsózsolcai lakóhellyel rendelkezem. 

Az időskorúak egyszeri támogatását igénybe kívánom venni. 

 

Az alábbi rendszeres pénzellátással rendelkezem: (aláhúzandó, igazolandó) 

öregségi nyugdíj,  

korhatár előtti ellátás,  

szolgálati járandóság,  

balettművészeti életjáradék,  

átmeneti bányászjáradék,  

rokkantsági nyugdíj,  

megváltozott munkaképességű személyek ellátásai,  

öregségi járadék,  

özvegyi járadék,  

növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék,  

özvegyi nyugdíj,  

baleseti rokkantsági nyugdíj,  

hozzátartozói baleseti nyugellátás,  

bányászok egészségkárosodási járadéka,  

rokkantsági járadék,  

hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai,   



időskorúak járadéka,  

ápolási díj,  

nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék 

Egyéb jövedelem (igazolandó): 

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről 

származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem 

vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített 

vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény 

szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

 

Jövedelmem (rendszeres pénzellátás és egyéb jövedelem összege) nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét, melynek igazolására az alábbiakat 

csatolom: 

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

 

Hozzájárulok a kérelemben közölt adatoknak az időskorúak egyszeri támogatása 

megállapítására irányuló eljárásban történő kezeléséhez, valamint jogosultságom alapjául 

szolgáló adatok ellenőrzéséhez.  

 

Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról 

lemondok. 

 

A kérelem benyújtható az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vagy postai 

úton. 

 

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

 

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

   kérelmező aláírása 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. melléklet 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 12/2016. 

(XII. 05.) önkormányzati rendeletéhez 

 

Alsózsolca Város Polgármestere 

 

KÉRELEM 

SZÉPKORÚAK   TÁMOGATÁSÁHOZ 
 

I. Személyi adatok 
Kérelmező 

Neve: ................................................................................................................................ 

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

Születési helye, ideje: ........................................................................................................ 

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

Lakóhelye: ......................................................................................................................... 

Levelezés, folyósítás címe: .......................................................................................……. 

Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ): □□□ □□□ □□□ 

Telefonszáma: ..................................................................................................................... 

E-mail cím: ………………………………………………………………………………. 

Amennyiben banki átutalással kéri az összeg kifizetését 

Saját bankszámlaszám: ………………………………………………………………….. 

 

II. Nyilatkozatok 
 

70., 75., 80., 85., 90., 95., 100. életévemet a kérelem benyújtásának évében betöltöttem. 

Alsózsolcai lakóhellyel rendelkezem. 

A szépkorúak támogatását igénybe kívánom venni. 

 

Az alábbi rendszeres pénzellátással rendelkezem: (aláhúzandó, igazolandó) 

öregségi nyugdíj,  

korhatár előtti ellátás,  

szolgálati járandóság,  

balettművészeti életjáradék,  

átmeneti bányászjáradék,  

rokkantsági nyugdíj,  

megváltozott munkaképességű személyek ellátásai,  

öregségi járadék,  

özvegyi járadék,  

növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék,  

özvegyi nyugdíj,  

baleseti rokkantsági nyugdíj,  

hozzátartozói baleseti nyugellátás,  

bányászok egészségkárosodási járadéka,  

rokkantsági járadék,  

hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai,   

időskorúak járadéka,  

ápolási díj,  

nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék 

Egyéb jövedelem (igazolandó): 



A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről 

származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem 

vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített 

vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény 

szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

 

Jövedelmem (rendszeres pénzellátás és egyéb jövedelem összege) nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét, melynek igazolására az alábbiakat 

csatolom: 

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

 

Hozzájárulok a kérelemben közölt adatoknak a szépkorúak támogatása megállapítására 

irányuló eljárásban történő kezeléséhez, valamint jogosultságom alapjául szolgáló adatok 

ellenőrzéséhez.  

Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról 

lemondok. 

A kérelem benyújtható az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vagy postai 

úton. 

 

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

 

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

   kérelmező aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


