PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
SZEREPI KIRENDELTSÉGE

POLGÁRMESTERI HIVATAL

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Érkezett:
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás
során történő felhasználásához.
Iktatva:

Kitöltési utasítás

KÉRELEM

Érkezett:
1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban
szereplő lakóhely, ill. több lakóhely esetén az állandó
a
települési
támogatás
lakóhely címét kell feltüntetni.
Iktatva:
lakhatásiatámogatás
2. Közeli hozzátartozói
házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha és nevelt
gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha és a nevelő szülő.
megállapítására
Mell.:
3. Az egy háztartásban
élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók/2015
szerint kell
feltüntetni.
4. Az 1., 3., jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét kell
Előszám:
Előadó: SZNA
szerepeltetni.
5. A 2. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónap
1. Személyijövedelmét
adatok kell igazolni
6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát
(nyugdíjszelvény,
munkáltatói
igazolás,
szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.
1.1. A kérelmező
személyre
vonatkozó
adatok:
7. Az egy főre jutó nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával.
8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett, az érintett közeli hozzátartozónak is alá kell írnia. Ha az ellátást
1.1.1.Neve:..............................................................................................................................
igénylő, vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az
1.1.2.Születési
neve:...............................................................................................................
aláírásra.

1.1.3. Anyja neve:....................................................................................................................
1.1.4.Születés helye, ideje (év, hó, 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:.......................................................................
1.1.8.Állampolgársága:...................................................................................................
1.1.9. Családi állapota: nőtlen/hajadon, házastárs, élettárs, elvált(bírósági határozat
száma:…………………………..), különélő, özvegy*

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:
Név és születési név is
2
3
4
5
6

* a megfelelő rész aláhúzandó

Születési helye, ideje Anyja neve
(év, hó, nap)

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.

Társadalombiztosítási Azonosító
Jele

Szerep, ...............................................

/2017 Mell.:
Előszám:

Előadó:SZNA

1. ….........................
számú melléklet
a 17/2017.(XI.01.) számú önkormányzati
rendelethez.
…......................................................
..
kérelmező aláírása

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

KÉRELEM

Szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapításához

Kérelemhez MELLÉKELNI kell:
1. a kérelmező és a vele együtt élő hozzátartozójának n e t t ó jövedelméről szóló hitelt érdemlő
igazolása
Kérelmező
neve:………………………………………………………………………………..
2. a lakás
nagyságának
hitelt érdemlő igazolása
3. munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált munkanélküli, és
Születési neve:………………………………………………………………………………….
elhelyezkedése
érdekében mióta működik együtt
4. nyugdíjas esetén a januárban a NYUFIG által megküldött igazolás csatolása is szükséges
Születési helye, ideje:…………………………………………………………………………..
5. tankötelezettségét
betöltött (16 éven felüli) gyermek tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló
igazolást, nappali/esti/levelező tagozat megjelölésével.
Anyja neve:……………………………………………………………………………………..
6. gyermek
elhelyezéséről szóló bírósági végzést, vagy gyámhatósági határozatot,
7. gyámság/gondnokság alá helyezett esetében a gyám/gondnok kirendelő határozatot.
Állandó lakcíme:………………………………………………………………………………..
8. gyermektartásdíj
megállapításáról szóló határozatot, és igazolást/nyilatkozatot a jelenleg kézhez
kapott tartásdíj összegéről.
Tartózkodási
9. albérlet
eseténhelye:……………………………………………………………………………..
az albérleti szerződés másolatát, szívességi lakáshasználat esetén a lakás
tulajdonosának nyilatkozatát a szívességi lakáshasználatról, megosztott lakás esetén bírói ítélet.
TAJ száma:……………………………………………………………………………………...
10. közüzemi
számla (víz, távhő vagy villany számlarészletező, stb)
A kérelem
benyújtásakor
személyi
igazolványát, vagy személyazonosító igazolványát, és lakcímét igazoló
Telefonszám
(nem kötelező
megadni):…………………………………………………………
hatósági igazolványát, valamint hatósági bizonyítványát (TAJ kártya), szíveskedjék magával hozni.

A kérelmező családi körülménye (megfelelő válasz aláhúzandó):
egyedül élő
nem egyedül élő
A kérelmezővel azonos lakóingatlanban élő személyek száma: …………….. fő
Név

Családi kapcsolat

Születési idő

Megjegyzés

Kérelmem elbírálásakor kérem figyelembe venni (megfelelő rész aláhúzandó):
Vagyonnyilatkozat

(a) aktív korúak ellátására jogosult
(b) időskorúak ellátására jogosult
(c) települési támogatásra jogosult

I. A kérelmező személyes adatai
Neve: …………………………………………………………………………………………………….......
Születési neve:……………………………………………………………………………………………….
Anyja neve:…………………………………………………………………………………………………..
Születési hely, év, hó, nap:…………………………………………………………………………………...
Lakóhely:…………………………………………………………………………………………………….
Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………………………
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:……………………………………………………………………….

Kijelentem, hogy széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem:
(A megfelelő válasz aláhúzandó!)
Igen

Nem

Jövedelmi adatok
B/ A jövedelmek típusai

kérelmező

közeli hozzátartozók

jövedelme

a) b) c) d) e) f) g) h)

Összesen:

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
3. Nyugellátás, baleseti
nyugell., egyéb nyugdíjszerű ellátások
4. Önkorm. és munkaügyi
szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ell.
(munkanélküli jár., rendsz. szoc. és
nevelési segély, jöv.
pótló támogatások stb.)
5. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (GYES, GYET,
GYED, családi pótlék, tartásdíj.)
6. Egyéb jövedelem

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a
háztartás valamennyi tagjának vagyona
A. Ingatlanok
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 Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
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
4.Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:..........................
címe:.......................................város/község............................. út/utca ..............hsz.,alapterülete:........... m2,
tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év Becsült forgalmi érték:*
.............................................. Ft

7. Összes nettó jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ................................................... Ft/hó
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Szerep, …………………………………….

II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám szerzés ideje, valamint a gyártás
éve: .............................................................Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus .....................
rendszám, szerzés ideje, valamint a gyártás 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.

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

Kelt: Szerep, 2017.........................................

……………………………………………….
cselekvőképes hozzátartozók aláírása

Megjegyzés:
Ha 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.

……………………………………………..
aláírás

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

