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Iktatóbélyegző helye:

Decsi Polgármesteri Hivatal
7144 Decs, Fő u. 23.
Tel: 74/595- 916
Ügyfélfogadási idő: Hétfő, kedd: 8,00 – 14,00 óráig
Csütörtök: 8,00 – 16,00 óráig

KÉRELEM
Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás megállapítására
I.

Személyi adatok

1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Név: …………….…………… …………….…. születési név: ………..……………….………….
Születési hely:……...……………………….Születési idő: ………………………………………
anyja neve:…………………………….TAJ SZÁM:___________________________
Lakóhely: ..............................település...................................................... utca/út/tér .............
házszám .......... épület/lépcsőház/emelet, ajtó
Tartózkodási hely: .................................................. település.................................................
utca/út/tér .......... házszám .......... épület/lépcsőház/emelet, ajtó
Telefonszám (nem kötelező megadni): .....................................................................................
E-mail cím (nem kötelező megadni): .......................................................................................
Családi állapota:
Házas:

Élettárs:

Hajadon:

Nőtlen:

Özvegy:
Elvált:

Különélő:

2. A kérelmező idegenrendészeti státusza: (nem magyar állampolgár esetén)
□ szabad mozgás és tartózkodási jogával rendelkező, vagy
□ EU kék kártyával rendelkező, vagy
□ bevándorolt / letelepedett, vagy
□ menekült / oltalmazott / hontalan
3. A kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ……….. fő
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4. A kérelmező háztartásában élők személy adatai
Név
Ha eltérő, születési név is)

Születési helye,
ideje

Anyja neve

Társadalombiztosí
tási Azonosító
Jele (TAJ SZÁM)

Minősége

II. Jövedelmi adatok

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme
forintban:
A
B
C
A kérelmezővel közös háztartásban élő további
A jövedelem típusa
Kérelmező
személyek
Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó (ebből:
közfoglalkoztatásból származó)
Társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből
származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások
Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem
Egy főre jutó összjövedelem………………….
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IV. Nyilatkozatok
1. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):
..................................................................................................................................................
A közműszolgáltató megnevezése………………………………………………………
2. Nyilatkozom hogy kártyás mérőórával rendelkezem / nem rendelkezem.
3. A támogatást az alábbi lakásfenntartási kiadáshoz kérem:…………………………………
4. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen
a lakóhelyemen /
tartózkodási helyemen élek * (a megfelelő rész aláhúzandó)
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett
lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni)
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 adóhatóság útján, valamint a Kincstár által vezetett egységes
szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján - ellenőrizheti.
Dátum: ...................................................
……………………………………………
Kérelmező
……………………………………………
nagykorú hozzátartozó

……………………………………….
nagykorú hozzátartozó
……………………………………….
nagykorú hozzátartozó

……………………………………………
nagykorú hozzátartozó

……………………………………….
nagykorú hozzátartozó

……………………………………………
nagykorú hozzátartozó

……………………………………….
nagykorú hozzátartozó

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy a csatolt jövedelmeken
kívül egyéb jövedelemmel sem én, sem háztartásom tagjai nem rendelkeznek, tovább
háztartásomban az általam a kérelemnyomtatványban feltüntetett személyeken kívül más
nem tartózkodik.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során
történő felhasználásához. Nyilatkozom, hogy az eljárás megindításáról szóló értesítést
nem kérem.
Pozitív elbírálás esetén fellebbezési jogomról lemondok.
Tudomásul veszem, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 118
§ (4) bekezdése alapján a fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési
jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben
a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.
………………………………………….
Kérelmező
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1. melléklet a 4/2015.(II. 18.) önkormányzati rendelethez
Vagyon-nyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai
Neve ............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................
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
II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje, …………… ,
a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ..............................
típus .................. rendszám
a szerzés ideje ……………… a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
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Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához,
kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

….........................................
kérelmező aláírása

Tájékoztatás és a kérelemhez csatolandó dokumentumok:
Kérelmező az a személy, akinek a nevére szól a közüzemi számla, amelyre a
lakásfenntartási támogatást kéri.
Kérelemben az adott lakcím alatt élő összes személyt fel kell tüntetni és jövedelmükről
szóló igazolást csatolni.
Csatolandó igazolások:
A kérelmezővel egy lakcím alatt élőktől







Keresőtevékenység esetén a kérelem benyújtását megelőző
hónapban kézhez kapott nettóról munkáltatói igazolás, vagy
lepecsételt, aláírt bérpapír
Nyugdíj ellátás esetén a zöld színű nyugdíjas igazolás
Segély, járadék esetén erről szóló igazolás
Jövedelemmel nem rendelkező nagykorú személy esetén az erről
szóló nyilatkozat
Kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett közüzemi
számlák és a hozzátartozó számlabizonylatok (víz, villany, gáz,
szemétdíj, feltöltős óra esetén nyugta, befizetési bizonylat)

Közüzemi számlalevél, amelyre a lakásfenntartási támogatás utalását kéri
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