KÉRELEM
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
1. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: ......................................................................................................................................................
Születési neve: ........................................................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................................
Születés helye, ideje (év,hó,nap) : ..........................................................................................................
Lakóhelye: .......................................... település ............................................................... utca/út/tér
.................. házszám .............. épület/lépcsőház ................. emelet .................... ajtó
Tartózkodási helye: ............................ település ............................................................... utca/út/tér
.................. házszám .............. épület/lépcsőház ................. emelet .................... ajtó
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ száma) ..........................................................................
Állampolgársága: ...................................................................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): ..................................................................................................
E-mail cím (nem kötelező megadni): .....................................................................................................
Igényelt támogatás:
• Települési lakhatási támogatás
• Települési gyógyszertámogatás
• Eseti települési támogatás
• Időszakos települési támogatás

• Temetési támogatás
• Krízishelyzet esetén nyújtandó támogatás
• Gyermekek és fiatal felnőttek támogatása

Kérelem indoka: .....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgár esetén)
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
EU kék kártyával rendelkező, vagy
bevándorolt/letelepedett, vagy
menekült/oltalmazott/hontalan.
2. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: .......................... fő
Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

NÉV
(születési név)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Születési helye, ideje
(év,hó,nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele (TAJ)

3. Jövedelemi adatok - A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme
forintban:
A kérelmező
jövedelme

A jövedelmek típusai

A kérelmezővel
közös háztartásban
élő házastárs
(élettárs)
jövedelme

A kérelmezővel
közös háztartásban
élő egyéb rokon
jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre
/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó jövedelem
3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű
személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás), korhatár előtti ellátás,
szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék,
átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a
nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó
ellátás
4. A gyermek ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások [különösen: GYED,
GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj,
árvaellátás]
5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított rendszeres pénzbeli
ellátások
6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-,
ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis
összegű kifizetések stb.)
7. A család összes nettó jövedelme
8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő
tényezők (fizetett tartásdíj összege)

4. Lakásviszonyok
Települési lakhatási támogatás esetén amennyiben a kérelmező nem a lakás tulajdonosa, szükséges csatolni a
lakástulajdonosának hozzájárulását a támogatási kérelemhez!
A lakásban tartózkodás jogcíme:……………………………………………………………………..
(pl: tulajdonos, főbérlő, társbérlő, albérlő, szívességi lakáshasználó, jogcím nélküli lakáshasználó, családtag,
haszonélvező)
5. Nyilatkozatok
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen
/
tartózkodási helyemen élek
(a megfelelő rész aláhúzandó)
b) 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.
Kérelmem kedvező elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok:

IGEN

-

NEM

Dátum: ...........................................
……………..………………...
A kérelmező és a

……..…………………………..………………………………
vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakáshatási
támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának aláírása

VAGYONNYILATKOZAT
I. A kérelmező személyes adatai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Neve: ...........................................................................................................................................
Születési neve: .............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ..........................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ száma): ...................................................................

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakáshatási támogatás esetén a háztartás
valamennyi tagjának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon

és

lakótelek-tulajdon

……………………………..

város/község

(vagy

állandó,

illetve

tartós

……………………………út/utca

használat)

………………….

címe:
hsz.

alapterülete: ……… m2, tulajdoni hányad: …………., a szerzés ideje: …………… év
Becsült forgalmi érték: * ……………….. Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen

nem (a megfelelő

aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon
és
üdülőtelek-tulajdon
(vagy
állandó,
illetve
tartós
használat)
címe:
…………………………….. város/község ……………………..út/utca …………………. hrsz 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 …………………. hrsz alapterülete: ……… m2, tulajdoni hányad: …………., a
szerzés ideje: ………… év
Becsült forgalmi érték: * ……………………… Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:
……………………………………..…………címe: …………………………….. város/község
……………………..út/utca …………………. hrsz alapterülete: ……… m2, tulajdoni hányad: …………., a
szerzés ideje: ………… év
Becsült forgalmi érték: * ……………………… Ft

B. Egyéb vagyontárgyak
1. Gépjármű:
a.) személygépkocsi: ………………………….. típus …………… rendszám
szerzés ideje, valamint a gyártási éve: ………………………………
Becsült forgalmi érték: ** …………………………Ft
b.) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: …………………………….. …… típus
………………………. rendszám
szerzés ideje, valamint a gyártási éve: ………………………………
Becsült forgalmi érték: ** …………………………Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a
szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: ................... év ........................................ hó ................ nap

…………..……………..……………………………………………………………………………..
A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakáshatási támogatás esetén a háztartás
valamennyi tagjának aláírása

Megjegyzés:
vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát ( 855.000.- ),
vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (2.2280.000.- ) meghaladja, azzal, hogy a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan,
amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a
mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;
Megjegyzés: a kérelmező, vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a
vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi
értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni
** Becsült forgalmi értékként a jármű, kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

