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KÉRELEM

a lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás megállapítására

1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Kérelmező neve:..............................................................................................................................................................
Születési neve: ..................................................................................................................................................................
Anyja neve: ......................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .............................................................................................................................................
Lakóhely:

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

Tartózkodási hely: ...........................................................................................................................................................
TAJ:

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

Telefonszám: ...................................................................................................................................................................
Folyószámla szám: .........................................................................................................................................................
1.2. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ........................... fő.
1.3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Név/Születési
név/rokoni kapcsolat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Születési helye, ideje

Anyja neve

TAJ száma

2. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A
B
A jövedelmek típusai
Kérelmező
1
2
3
4
5
6
7
8

C
A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó jövedelem
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
A gyermek ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások (különösen: GYED,
GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj,
árvaellátás)
Önkormányzat, járási hivatal által folyósított
ellátások
Egyéb jövedelem (pl.: ösztöndíj, alkalmi munka)
A család összes nettó jövedelme
A család összes nettó jövedelmét csökkentő
tényező (fizetett tartásdíj összege)

Egy fogyasztási egység jutó nettó jövedelem: ................................................. Ft/hó

3. Lakásviszonyok

3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: ................... m2.
3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: .................................................................
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek,
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
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.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az önkormányzat felé köztartozásom lenne (adók, hulladékszállítási díj), a megállapított támogatásom az önkormányzat javára jóváírható.
Tudomásul veszem, hogy az önkormányzat rendelete értelmében a települési támogatás akkor állapítható meg, ha lakókörnyezetem rendezett.
Dátum: ......................................

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

A kérelemhez csatolni kell:
 kérelem benyújtását megelőző hónap közüzemi számláit
 jövedelemigazolást
 vagyonnyilatkozatot

