1. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatáshoz
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, hónap, nap): ........................................................................................................
1.1.5. Lakóhelye: ………………. irányítószám .............................................................................................. település
...................................................... utca/út/tér ............. házszám ........... épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó
1.1.6. Tartózkodási helye: ………………. irányítószám .................................................................................. település
...................................................... utca/út/tér ............. házszám ........... épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ..................................................................................................
1.1.8. Állampolgársága: .........................................................................................................................................
1.1.9. Telefonszáma (nem kötelező megadni): .......................................................................................................
1.1.10. E-mail címe (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.
1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ..................... fő.
1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
A
Neve
(születési neve)

B
Születési helye és
ideje
(év, hónap, nap)

C
Anyja neve

1.
2.
3.
4.
5.

* A megfelelő rubrika x-szel jelölendő vagy a megfelelő mondatrész aláhúzandó.
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D
Társadalombiztosítási
Azonosító Jele
(TAJ)

1.5. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a 1.4. pontban lévő táblázatban feltüntetett tagjai
között van olyan személy,
a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot
folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ............ fő,
b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő ,
c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő.
2. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A
A jövedelem típusa

B
Kérelmező

C
A kérelmezővel közös háztartásban élő, az 1.4. pontban kitöltött táblázat
1-5. pontjaiban megjelölt személyek
1. helyen
megjelölt
személy

1.

2. helyen
megjelölt
személy

3. helyen
megjelölt
személy

4. helyen
megjelölt
személy

5. helyen
megjelölt
személy

Munkaviszonyból és
más foglalkoztatási
jogviszonyból
származó jövedelem:

Ebből

közfoglalkoztatásból
származó jövedelem:
2.

6.

Társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, szellemi
és más önálló
tevékenységből
származó jövedelem:
Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások:
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres szociális
ellátások:
Önkormányzat, járási
hivatal és munkaügyi
szervek által
folyósított ellátások:
Egyéb jövedelem:

7.

Összes jövedelem:

3.
4.

5.

3. Lakásviszonyok
3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: ................................ m2.
3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: .....................................................................................................................

(pl. saját tulajdon, bérlet, albérlet, haszonélvezet, szívességi használat, stb.)
4. Nyilatkozatok
4.1. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető kiadás(ok): .........................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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4.2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek **
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
4.3. Tudomásul veszem, hogy a közigazgatási hatósági eljárásban köteles vagyok a legjobb tudomásom szerint,
jóhiszeműen közreműködni.
4.4. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján, a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.
4.5. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Kelt: ………………………….., .......... év .............................. hónap ............ napján.
…………………………………………….
a kérelmező aláírása

…………………………………….…………………….
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása
** Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha a kérelmező bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel

is rendelkezik, ez esetben a megfelelő szövegrész aláhúzandó.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:
a) hitelt érdemlő irat a lakás nagyságáról (tulajdoni lap, adásvételi szerződés, bérleti szerződés, albérleti
szerződés, szívességi lakáshasználatról tulajdonosi nyilatkozat), a lakás nagyságát nem tartalmazó irat
esetén a kérelmező erre vonatkozó nyilatkozata;
b) az igényelt támogatás vonatkozásában a kérelmező nevére szóló, a közüzemi szolgáltató által kiállított utolsó
havi számla;
c) 1 a kérelmező és a lakásban vele együtt lakó személyek a jövedelemszámításra irányadó időszakra eső
jövedelemigazolásai:
ca) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző
havi nettó jövedelemről szóló igazolás,
cb) munkanélküli ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén az illetékes munkaügyi központ által kiállított
hatósági bizonyítvány,
cc) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő
lap és a kérelem benyújtását megelőző hónapra folyósított nyugellátásról nyugdíjszelvény vagy
számlakivonat,
cd) őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által a lezárt adóévről
kiállított igazolás, a le nem zárt adóévről az őstermelő nyilatkozata a kérelem benyújtását megelőző
tizenkettő hónapra vonatkozóan,
ce) vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a
le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata a kérelem
benyújtását megelőző tizenkettő hónapra vonatkozóan,
cf) tartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat
vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának nyilatkozata,
cg) ösztöndíjról a közép-, vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat vagy az
utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom a kérelem benyújtását megelőző
tizenkettő hónapra vonatkozóan,
ch) egyéb jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás,
ci) gyermeket egyedül nevelő szülő/gyám esetében a gyermek elhelyezése vagy a gyámrendelés tárgyában
hozott bírósági határozat,
cj) harminc napnál nem régebbi igazolás a tizennyolcadik életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem
rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy
hallgatói jogviszonyáról.
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Újraszabályozta a 22/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés. Hatályos 2017. június 2-től.
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