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________________________________________________________________
RENDSZERES TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

KÉRELEM
LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
(KÉREM, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI)

Kérelmező neve: ………………………………….………………………………………....
Születési neve:…………………………………………………………………………………...
Anyja neve: ………………………………………….TAJ száma: .............................................
Születési helye, ideje: ........................................................ ……………………………………...
Állampolgársága: .............................................................. ……………………………………...
Telefonszám/elérhetőség (kitöltése önkéntes): .…………………………………………………
Bejelentett lakóhelye (lakcímkártya szerint)
….........……………………..község/város ……………………………………. út/utca/tér/köz
..………… szám ……….. épület/lépcsőház ……… emelet…………………ajtó.
Bejelentett tartózkodási helye (lakcímkártya szerint)
….........……………………..község/város…………………………………….. út/utca/tér/köz
..………… szám ……….. épület/lépcsőház ……… emelet…………………ajtó.
A rendszeres települési támogatás kifizetésének formája:
 bankszámlára
Számlavezető pénzintézet megnevezése:..........................................................................
Számlaszáma: ….................................-…..................................-.....................................
A kérelmező háztartásában együtt élő személyek adatai:
Név, születési idő, TAJ szám

Rokoni kapcsolata
kérelmezővel:

a

Foglalkozás,
nyugdíjfolyósítási törzsszám,

Lakcímemen _______fő van bejelentkezve, azonban _________________________________(név)
életvitelszerűen nem ezen a lakcímen él.

A kérelmező vagy családtagja részesül vakok személyi járadékában?*

igen

 nem 

A járadékban részesülő neve: …………………………………………………………………....
A kérelmező vagy családtagja részesül fogyatékossági támogatásban?*

igen

 nem 

A támogatásban részesülő neve: ……………………………………………………….…….….
(a fogyatékossági támogatás és magasabb összegű családi pótlék utolsó havi összegéről szóló
igazolást csatolom)
Ha a kérelmező nem cselekvőképes, a törvényes képviselő:
Neve:………………………………………………………….................................................
Címe: ……………………………………………………………................................................
A lakás adatai, melyben a kérelmező tartózkodik:
*önkormányzati



magán tulajdonú

összkomfortos



komfortos

komfort nélküli



szükséglakás 





A lakás szobaszáma: …………………… ……,

albérlet



félkomfortos



a lakás nagysága: ………………m2

(a lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazolni kell, pl: adásvételi szerződés, tulajdoni lap,
bérleti szerződés másolata)
Tart-e albérlőt: igen 
*

nem 

A megfelelő választ X-szel kell jelölni!

A kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított nettó jövedelmek adatai:

A jövedelmek típusai
Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból
származó nettó jövedelem és
táppénz
Vállalkozásból származó nettó
jövedelem
Nyugellátás, baleseti nyugellátás,
egyéb nyugdíjszerű ellátások
A
gyermek
ellátásához
és
gondozásához
kapcsolódó
támogatások (különösen: GYED,

A kérelmező jövedelme

Házastárs
jövedelme

(élettárs) Egyéb
személy/ek
jövedelme

GYES, GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)
Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás (munkanélküli

járadék, rendszeres szociális és
nevelési segély, stb.)
Bérbeadásból
jövedelem

származó

nettó

Egyéb nettó jövedelem
Összes nettó jövedelem
Összes nettó jövedelmet csökkentő
tényezők (tartásdíj összege)

Egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem (ügyintéző tölti ki) _________________________ Ft/hó

VAGYONNYILATKOZAT

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:
.......................................................................................................................................................
................................................................ város/község ................................................. út/utca
.......... hsz., alapterülete: .............. m2, tulajdoni hányad ............................. a szerzés ideje:
................................ év. Becsült forgalmi érték: ................................. Ft.
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:
........................................................................ város/község .................................................
út/utca ......... hsz., alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad ............................., a szerzés ideje:
....................................... év. Becsült forgalmi érték: ................................................. Ft.
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat)
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):
........................................................................................................................................... címe:
................................................................................. város/község ..........................................
út/utca ............. hsz., alapterülete: ...................... m2, tulajdoni hányad ......................, a szerzés
ideje: .............. év. Becsült forgalmi érték: .................. Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:
............................................................................ Ft.
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: ...............................................
címe: ........................................................................ város/község .............................................
út/utca .......... hsz., alapterülete: ............ m2, tulajdoni hányad ............., a szerzés ideje: .............
év. Becsült forgalmi érték: ............................. Ft.

II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű
a) személygépkocsi: ................................... típus: ..............., rendszám: .............., a szerzés
ideje: ................. Becsült forgalmi érték:............... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: .............. Ft.
b) tehergépjármű, autóbusz,: ................. típus: ..................., rendszám: ................., a szerzés
ideje: ...................... év. (Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell
feltüntetni.) Becsült forgalmi érték: ...................................... Ft.

Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy a háztartásában élő személy bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben, valamint a jövedelem- és vagyonnyilatkozatban szereplő
adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatásban történő
felhasználásához, kezeléséhez.
Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított
1993. évi III. törvény 10.§ (7) bekezdése alapján az önkormányzat – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.
Kijelentem, hogy a rendszeres települési támogatás keretében nyújtott lakásfenntartási kedvezmény megállapítása iránti
kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogommal nem kívánok élni. (Nemleges válasz esetén kérjük
a szövegrészt áthúzással törölni!)

Verőce, ......................................
………………........................................................
az ellátást igénylő,
vagy törvényes képviselőjének aláírása

