2. melléklet 1. oldal a 6/2017.(III.31.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési lakhatási támogatás
megállapítására
A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve:

_______________________________________________________________________

Születési neve:

__________________________________________________________________

Anyja neve:

____________________________________________________________________

Születés helye, ideje (év, hó, nap):

__________________________________________________

Lakóhelye: ― ― ― ― irányítószám _______________________________________

település

________________utca/út/tér _________ házszám ______ épület/lépcsőház ______
Tartózkodási helye: ― ― ― ― irányítószám

emelet, ajtó

____________________________ település

________________utca/út/tér _________. házszám _____ épület/lépcsőház ______

emelet, ajtó

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: __ __ __-__ __ __-__ __ __
Állampolgársága:

________________________________________________________________

Telefonszám (nem kötelező megadni):

__________________________________________

E-mail cím (nem kötelező megadni):

__________________________________________

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
□ bevándorolt/letelepedett, vagy
□ EU Kék Kártyával rendelkező, vagy
□ menekült/oltalmazott/hontalan.
Státuszt elismerő határozat száma: ______________________________________________________
Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ____ fő.
Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
A

B

Név
(születési név)

Születési helye,
ideje
(év, hó, nap)

C

D

a.)

Társadalombiztosítási
Azonosító
Jele
__ __ __-__ __ __-__ __ __

b.)

__ __ __-__ __ __-__ __ __

c.)

__ __ __-__ __ __-__ __ __

d.)

__ __ __-__ __ __-__ __ __

e.)

__ __ __-__ __ __-__ __ __

Anyja neve
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Lakásviszonyok
A lakásban tartózkodás jogcíme: __________________________
Nyilatkozatok
A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék
működik - nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó).
Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: ___________________________
(Azon személy részére, akinél előre fizetős gáz-, vagy áramfogyasztást mérő készülék
működik, a települési lakhatási támogatást első sorban a készülék működtetését lehetővé tevő
eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus
úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is.)
A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):
_____________________________________________________________________________
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész
aláhúzandó),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
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JÖVEDELMI ADATOK

A jövedelmek típusai
1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
3. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
5. Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
ellátások.
6. Egyéb jövedelem
7.A háztartás havi nettó jövedelme
összesen

A kérelmező
jövedelme

Az előző oldalon szereplő a kérelmezővel egy lakásban bejelentett lakó- vagy tartózkodási
hellyel rendelkező személyek havi nettó jövedelme
a) pontban b) pontban c) pontban d) pontban e) pontban f) pontban g) pontban
szereplő
szereplő
szereplő
szereplő
szereplő
szereplő
szereplő

Forintban
összesen
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A háztartás összes havi nettó jövedelme _______________ Ft, az ez alapján számított egy
főre jutó havi nettó jövedelem: _________________ Ft/hó.

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen jövedelemnyilatkozatban
közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (6) bekezdése alapján, amennyiben a közölt
adatok valódiságát az önkormányzat vitatja, felhívására köteles vagyok az általam lakott
lakás, illetve saját és a háztartásban lakók tulajdonában álló vagyon fenntartási
költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a közölt adatok valódiságát az Szt. 10. § (7) bekezdése
alapján az önkormányzat az illetékes állami adóhatóság útján ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során
történő felhasználásához.

Dátum: ___________________________

_____________________________________
a kérelmező,
vagy törvényes képviselőjének aláírása

_______________________________________
cselekvőképes személyek aláírásai

Az ügyintéző tölti ki!
A jövedelemnyilatkozatot a jövedelemigazolásokkal egyeztette és javította:

Dátum: ______________________

_______________________________
ügyintéző aláírása
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Vagyonnyilatkozat
I.A kérelmező személyes adatai
Neve: ___________________________________________________________________
Születési neve: _____________________________________________________________
Anyja neve: _______________________________________________________________
Születési hely, év, hó, nap:____________________________________________________
Lakóhely: _________________________________________________________________
Tartózkodási hely: __________________________________________________________
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: __________________________________________
II. A kérelmező és a vele együtt élő személyek, települési lakhatási támogatás esetén a
háztartás valamennyi tagjának vagyona
A. Ingatlan
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
Az ingatlan nyilvántartásban az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi
jogok, vagyoni értékű jogok, vagy feljegyzett tények.
( pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési
tilalom, használati jogok, szolgalom).
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
Az ingatlan nyilvántartásban az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi
jogok, vagyoni értékű jogok, vagy feljegyzett tények.
( pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési
tilalom, használati jogok, szolgalom).
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
Az ingatlan nyilvántartásban az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi
jogok, vagyoni értékű jogok, vagy feljegyzett tények.
( pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési
tilalom, használati jogok, szolgalom).
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4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: ___________________ címe:
___________________ város/község ___________ út/utca _____ hsz. (pontos cím
hiányában:
helyrajzi szám), alapterülete: ______ m2, tulajdoni hányad:
__________, a szerzés ideje: __________ év
Becsült forgalmi érték:* ___________________ Ft
Az ingatlan nyilvántartásban az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi
jogok, vagyoni értékű jogok, vagy feljegyzett tények.
( pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési
tilalom, használati jogok, szolgalom).

5. Ingatlanhoz kötődő vagyoni értékű jog:
A kapcsolódó ingatlan megnevezése _______________________________
_________________ helyrajzi száma: _______________

címe:

A vagyoni értékű jog megnevezése: haszonélvezeti □, használati □, földhasználati □,
lakáshasználati □, haszonbérleti □, bérleti □, jelzálogjog □, egyéb □. (az Önre vonatkozó részt
jelölje x-el)
Ingatlan becsült forgalmi értéke: ........................... Ft

B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi: _______________________________ típus ______________ rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ___________________________________________
Becsült forgalmi érték:** ___________________ Ft
A gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
( pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett
üzembentartói jog). A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn:
igen
nem (a megfelelő aláhúzandó)
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: _______________ típus
______________ rendszám, a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ____________________
Becsült forgalmi érték:** ___________________ Ft
A gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
( pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett
üzembentartói jog). A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn:
igen
nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. melléklet 7. oldal a 6/2017.(III.31.) önkormányzati rendelethez,
ΙΙΙ. Nyilatkozatok
1.

Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti

esetben kitöltendő], hogy
a)

pénzforgalmi számlával nem rendelkezem, vagy

b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):
– Pénzforgalmi szolgáltató neve:
pénzforgalmi számla száma:
pénzforgalmi számlán kezelt összeg
– Pénzforgalmi szolgáltató neve:
pénzforgalmi számla száma:
pénzforgalmi számlán kezelt összeg
– Pénzforgalmi szolgáltató neve:
pénzforgalmi számla száma:
pénzforgalmi számlán kezelt összeg
– Pénzforgalmi szolgáltató neve:
pénzforgalmi számla száma:
pénzforgalmi számlán kezelt összeg
2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben
kitöltendő], hogy a velem együttélő közeli hozzátartozóm
a)

pénzforgalmi számlával nem rendelkezik, vagy

b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):
– Pénzforgalmi szolgáltató neve:
pénzforgalmi számla száma:
pénzforgalmi számlán kezelt összeg
– Pénzforgalmi szolgáltató neve:
pénzforgalmi számla száma:
pénzforgalmi számlán kezelt összeg
– Pénzforgalmi szolgáltató neve:
pénzforgalmi számla száma:
pénzforgalmi számlán kezelt összeg
– Pénzforgalmi szolgáltató neve:
pénzforgalmi számla száma:
pénzforgalmi számlán kezelt összeg
3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása
érdekében a hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet
a pénzforgalmi számlán kezelt összeg tekintetében.
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt:

_______

év

_______________

hó
_____
nap
__________________________
aláírás
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Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy vele együtt élő személy 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.

