Vezseny Községi Önkormányzat
5093 Vezseny, Templom u. 1.
Tel: 56/459-021 e-mail: info@vezseny.hu

Kérelem települési támogatás megállapítására
Kérjük jelölje melyik segélyezési formára nyújt be kérelmet

- Települési létfenntartási támogatás
- Gyermekszületési támogatás
- Települési temetési támogatás
- Rendkívüli települési támogatás
- Települési lakásfenntartási támogatás
Kérelmező neve: ……………………………………………………………………………………….
Születési neve : .……………………….…………………………………………………………………
Anyja neve: ………………………………………….

Családi állapota:……………………………...

Születési helye: …………………………………. Ideje: ………..év……..…….hó……….nap
TAJ száma: ……....…………………………………………………………………………………….
Telefonszám/elérhetőség (kitöltése önkéntes): …………………………………………………………
Lakóhelye: ……..….........…………………………………. ………………………………………….
Tartózkodási helye (amennyiben van) : …….….........………………………………………………..
Életvitel szerűen lakóhelyemen - tartózkodási helyemen élek. (megfelelő aláhúzandó)
A kérelmező családi körülménye:
□ egyedül élő,
□ nem egyedül élő.
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
□ EU kék kártyával rendelkező, vagy
□ bevándorolt/letelepedett, vagy
□ menekült/oltalmazott/hontalan.

A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő.

A
Közeli hozzátartozó
neve
(születési neve)

B
Anyja neve

C

D

E

Születési
helye, ideje
(év, hó, nap)

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele

Családi
kapcsolat
megnevezése

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TELEPÜLÉSI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS ESETÉN

aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő
A lakás számlával igazolt havi fenntartási költsége: …………………………………Ft/hó
Települési lakásfenntartási támogatás igénylése esetén kérjük jelölje meg , hogy a támogatást
milyen formában kívánja igénybe venni.
-

Készpénzben házipénztárból

-

Átutalás kérelmező bankszámlájára, számlaszám: ………………………………………………

-

Átutalás szolgáltató részre: villanyáram - gáz – hulladékszállítás – vízdíj

-

Lakbértámogatás

A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék:
Működik – Nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó).
Amennyiben igen melyik szolgáltatónál: ………………………………………….
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A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi
jövedelme forintban: RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ESETÉN NEM KELL KITÖLTENI !

A jövedelem típusa
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.

Összes jövedelem

Kérelmező

Házastárs/
élettárs

Gyermekek

Egy főre jutó/ egy fogyasztási egységre jutó nettó jövedelem:……………………………..Ft/hó.
(ügyintéző tölti ki)
V. A KÉRELEM INDOKOLÁSA
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Tájékoztatás
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 29. § (9) bekezdése értelmében, az eljárás megindításáról értesítést kérhet:
a) az ügy iktatási számáról, az ügyintéző nevéről és hivatali elérhetőségéről,
b) az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyintézési határidőbe
nem számító időtartamokról, a hatóság eljárási kötelezettségének elmulasztása esetén
követendő eljárásról,
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c) az iratokba való betekintés és nyilatkozattétel lehetőségéről, valamint
d) arról, hogy kérelme a szükséges adatainak kezeléséhez és belföldi jogsegély, valamint
szakhatósági eljárás lefolytatása céljából történő továbbításához való hozzájárulásnak
minősül.

NYIL AT KOZ AT
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
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 - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága
útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Kelt: .................. év

.....................................hó

.................. nap

….....………..........................
az igénylő 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 együttélő 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: ........... m 2, 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: ........... m 2, tulajdoni hányad: ...................., a
szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft
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.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
........................................
aláírás
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.
__________
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

Mellékletek
Egyedülálló esetén :
Kijelentem, hogy................................................................................................................ nevű
gyermeke/i/m után a megelőző hónapban ................................ Ft/hó összegű tartásdíjat
kaptam. ( Mellékelem az igazolást)
Kijelentem, hogy................................................................................................................ nevű
gyermeke/i/m
után
tartásdíjat
nem
kapok.
Ennek
oka:...................................... ...................................................................................
Tartásdíj
ügyében
tett
intézkedésem
bizonyítékaként
csatolom:..............................................................................
Kijelentem,
hogy
..............................................................
nevű
gyermeke/i/m
után ...................Ft/hó árvaellátást kapok. ( Mellékelem az igazolást) - Nem kapok. Ennek
oka:..................................................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a
valóságnak megfelelnek, ellenkező esetben a már felvett támogatást is köteles vagyok
visszafizetni.
Vezseny, …………….. év .......................... hó .......... nap

..............................................................
Nyilatkozat tevő
Nyilatkozat munkahellyel nem rendelkező esetén (kérelmező):
.........................................................................név
/szül.:..................év........................................hó..............nap.
Büntetőjogi
felelősségem
tudatában
kijelentem,
hogy
munkahelyem .........................................................óta nincs.
Ennek
oka:................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Munkaügyi Központ regisztrált
igen
nem
Alkalmi munkából származó jövedelmem a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt
összesen: ...............................................,-Ft
Ennek egyhavi átlaga:....................................,.-Ft
Vezseny …………….. év .......................... hó .......... nap

..............................................................
Nyilatkozat tevő

