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RENDSZERES TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM 
 

I. Kérelmező adatai, lakhatási adatok : 

  

Kérelmező neve: ……………………………………………………………………………… 

Születési neve : .……………………….……………………………………………………... 

Anyja neve: ………………………………………….Családi állapota:…………………….. 

Születési helye és ideje: …………………………  ………..év……..…….  hó……….nap  

Lakossági folyószámla száma.:………………………… TAJ száma:          -         - 

Telefonszám/elérhetőség (kitöltése önkéntes): ………………  

Lakóhelye: Szászvár, ….........……………………  . út/utca/tér/tömb …..…… szám  

Tartózkodási helye: Szászvár, ….........……………………  . út/utca/tér/tömb …..…… szám 

(Tartózkodási hely rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a kérelmező nem a lakóhelyén él) 

 

Milyen minőségben lakik ezen a címen: tulajdonos, főbérlő, családtag, haszonélvező, egyéb   

 

Kijelentem, hogy életvitelszerűen: 
 

 lakóhelyemen 

 tartózkodási helyemen:                                        élek.    (kérjük  a megfelelőt X-el jelölje) 

II. Az Ön által lakott lakás /ahol életvitelszerűen tartózkodik/ adatai: 

 

Lakás alapterülete: ………......…m2,             Komfortfokozata: ..........…………...........……… 
 

A lakás fűtésének módja: gáz, villany, távfűtés, központi kazán, egyedi, egyéb: ...…………… 

 

A lakott lakás havi fenntartási költségei: 
(Csak lakhatási támogatás igénylése során kell kitölteni illetve a beírt összegekről a kérelem 

benyújtását megelőző hónapra vonatkozó számlamásolatot kell csatolni a kérelemhez!) 
 

villanyáram fogyasztás:  …………..Ft/hó   gázfogyasztás:  ……………… Ft/hó 

víz- és csatornahasználati díj: ……………  Ft/hó  szemétszállítási díj:  …………  Ft/hó 

lakbér vagy albérleti díj: ……………… Ft/hó     lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő díja:       

         ………………… Ft/hó. 

A lakott lakás igazolt havi lakásfenntartási költsége összesen:                               Ft. 
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III. A rendszeres települési támogatást: 
 

 GYÓGYSZERTÁMOGATÁS 

 LAKHATÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 

igénylése céljából  kérem megállapítani.                   (Kérjük a megfelelőt X-el  jelölje meg) 

 
 

IV. Kérelmezővel együtt élőkre vonatkozó adatok 
 

Kérelmező családtagjainak ( lakhatási támogatás esetén a háztartásban élők) személyi adatai: 

 

Név 
Születési hely, év, 

hó, nap 
Anyja neve 

Rokoni 

kapcsolat 
TAJ szám 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

     

 
Kérelmező és családtagjai ( lakhatási támogatás esetén a háztartásban élők) nettó havi 

jövedelme(i): 

 

 

A jövedelem típusa 

A kérelmező 

jövedelme 

Házastárs (élettárs) 

jövedelme 

Gyermek(ek) 

jövedelme 

Munkaviszonyból, munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyból 

származó nettó jövedelem és táppénz, 

   

Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás    

Vállalkozásból származó nettó 

jövedelem 
   

A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások (különösen: GYED, 

GYES, GYET, családi pótlék, 

Gyermektartásdíj,   árvaellátás 

összege 

 

   

Egyéb nettó jövedelem (alkalmi 

munka) 
   

Összes nettó jövedelem    

 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban: 

……………..  Ft. 
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Alulírott kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok pontosak és valódiak. A kérelem aláírásával  egyben 

tudomásul veszem , hogy a valótlan adatok közlése  miatt jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetésére 

vagyok köteles.  

 

Szászvár, 2015.…………………  

                                                                                        ……………………………….. 
                                                                                             Kérelmező/képviselő* aláírása 

 
Nyilatkozat 

Különélésről és gyerektartásról 

 
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekemet/gyermekeimet egyedülállóként 

nevelem.  Házastársamtól/élettársamtól  ……….…………………….…..  óta különélek. 

A különélő házastársam/élettársam lakcíme: …………………………………………… 

Gyermekem/gyermekeim után havi ……………………….. Ft, gyerektartásdíjat kapok. 

Ha a különélő szülő nem fizet tartásdíjat annak oka, / mit tett vagy mit szándékozik tenni annak érdekében, hogy 

a különélő szülő is hozzájáruljon a gyermek tartásához/ 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

Tudomásul veszem, hogy a 2004. évi CLX. törvény 51.§ (5) bekezdésben foglaltak szerint az ügyfél, vagy 

képviselője, aki rosszhiszeműen az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, eljárási bírsággal sújtható. 

 

Szászvár, 2015.………………………  

                  Kérelmező/képviselő* aláírása 

 

Nyilatkozat 

 
Alulírott hozzájárulok, hogy az állami adóhatóságtól és más társhatóságoktól a kérelmem elbírálása céljából 

szükség esetén igazolásokat beszerezzenek, valamint személyes adataimat a jogosultság megállapítása és 

teljesítése céljából kezeljék, továbbítsák.   
 

Szászvár, 2015.…………… 

                      Kérelmező/képviselő* aláírása 

 

Nyilatkozat 
(csak gyógyszertámogatás igénylésekor) 

 

Alulírott anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy KÖZGYÓGYELLÁTÁSBAN nem 

részesülők. 

 
Szászvár, 2015.  …………………………                                                                                                 

Kérelmező/képviselő* aláírása 
 

 

VAGYONNYILATKOZAT  

a családban ( lakhatási támogatás esetén a háztartásban)  élőkről 
 

Ingatlanok 
 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: 

…;........................... ... város/község …………… út/utca ……hsz., alapterülete: …m
2
, 

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

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: … 

város/község … út/utca … hsz., alapterülete: …m
2

, tulajdoni hányad: …, a szerzés ideje: ….év.  

Becsült forgalmi érték: …Ft.  
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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: … m
2
, tulajdoni hányad: 

……, a szerzés ideje: …év.          Becsült forgalmi érték: …………Ft.  

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: ………., címe: ………. 

város/község ………. út/utca ….. hsz., alapterülete: ..…m
2
, tulajdoni hányad: ..…, a szerzés 

ideje: …év.     Becsült forgalmi érték: ………….Ft.  

 

Egyéb vagyontárgyak 

 

5. Gépjármű  

a)  személygépkocsi: ………….., típus: ……….., rendszám: ………….., a szerzés ideje, 

valamint a gyártás éve: ……..…  -  …………év.    Becsült forgalmi érték: 

…………………….Ft.  

b)  tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: …………….., típus: 

…………., rendszám (rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot 

kell feltüntetni): …………, a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ………   -   

………év. Becsült forgalmi érték: …………..…Ft.  

Összes vagyontárgy 

(Ügyintéző tölti ki! ) 

6. A gondozó család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.): 

…………..Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: ………………Ft.  
 

Dátum:………………………….. 

                                                                                             
 Kérelmező/képviselő* aláírása 

 

 
TÁJÉKOZTATÓ KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOKRÓL 

 

Lakhatási támogatáshoz: 

 
 a háztartás együtt élő tagjainak a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó 

jövedelméről szóló igazolás, 

  a lakott lakás tulajdon- vagy használati jogának igazolása – másolatban 

 a lakásfenntartást igazoló, a kérelem benyújtását megelőző havi számlák, másolatban 

 

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek közössége;  

 

Gyógyszertámogatáshoz: 
 

 a család együtt élő tagjainak a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó 

jövedelméről szóló igazolás, 

 a havi rendszeres gyógyító ellátás költségét az orvosi vény és annak kiváltását igazoló 

bizonylattal együttesen kell igazolni 

 

 HA A KÉRELMEZŐ VAGY CSALÁDTAGJA NEM RÉSZESÜL RENDSZERES 

PÉNZELLÁTÁSBAN, JÖVEDELEMIGAZOLÁS HELYETT AZ ILLETÉKES 

MUNKAÜGYI KÖZPONT IGAZOLÁSA SZÜKSÉGES A REGISZTRÁLÁS 

MEGLÉTÉRŐL! (Ez az igazolás 30 napnál nem lehet régebbi keltezésű) 


