
Kozármisleny Város  Önkormányzat 

Szociális, Kulturális és Oktatási  Bizottsága 

7761 Kozármisleny, Pécsi út 124. 

: 72/570-918; 
 

KÉRELEM 

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS  

LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK 

VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSHOZ 
 

 

Személyi adatok 

A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

Neve: ........................................................................................................................................ 

 

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

 

Anyja neve: .............................................................................................................................. 

 

Születés helye, ideje (év, hó, nap): ............................................................................... .......... 

 

Állampolgársága: ..................................................................................................................... 

 

Telefonszám:  .................................................................................... 

 

Lakóhelye: □□□□ irányítószám ............................................................... település 

................................................................utca/út/tér .............. házszám  

 

Tartózkodási helye: □□□□ irányítószám ................................................... település 

............................................................... utca/út/tér .............. házszám  

 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □□□-□□□-□□□ 
 

Bankszámlaszám: (akkor kell megadni, ha a kifizetést bankszámlára kéri: 

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

A folyószámlát vezető pénzintézet megnevezése:……………………………………………… 

Kérelmező családjában élők száma: ............ fő. 
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Kérelmező családtagjainak személyi adatai: 

   Név 

(születési név) 

 Születési helye, ideje 

(év, hó, nap) 
 Anyja neve 

 Társadalombiztosítási 

Azonosító 

Jele 

 1.  

  

      

 2.  

  

      

 3.  

  

      

 4.  

  

      

 5.  

  

      

Jövedelmi adatok: 

A kérelmező, valamint családtagjainak havi jövedelme forintban:  

  
 A jövedelem típusa  Kérelmező 

 A kérelmezővel közös háztartásban élő to-

vábbi személyek 

 

 1.  Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó 

ebből: közfoglalkoztatásból 

származó 

            

 2.  Társas és egyéni vállalko-

zásból, őstermelői, illetve 

szellemi és más önálló tevé-

kenységből származó 

            

 3.  Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

            

 4.  Nyugellátás és egyéb nyug-

díjszerű rendszeres szociális 

ellátások 

            

 5.  Önkormányzat, járási hivatal 

és munkaügyi szervek által 

folyósított ellátások 

            

 6.  Egyéb jövedelem   

 

          

 7.  Összes jövedelem   

 

          

 

Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem: (ügyintéző tölti ki!) ……………………………Ft 
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Lakásviszonyok 

A támogatással érintett lakás nagysága: .............. m
2
. 

A lakásban tartózkodás jogcíme: ................................................................. 

Nyilatkozatok 

A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős áramszolgáltatást mérő készülék 

működik - nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó). 

A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás megnevezése: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzan-

dó), 

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igaz-

gatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a 

szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékes-

séggel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

Kozármisleny, ............................................... 

 

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

             Kérelmező aláírása      a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 

A kérelem benyújtásához mellékelni kell:  

- Az egyén vagy a család tagjainak a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelméről 

szóló igazolása (munkavállaló esetén a munkáltató által igazolt nettó munkabér, vállalkozó 

esetén a NAV által kiállított igazolás az előző évről 

- Nyugdíj, árvajáradék esetén: nyugdíjösszesítő, aktuális folyószámla kivonat, vagy postai 

szelvény 

- munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső 

- A lakás tulajdonjogát igazoló adásvételi szerződés, vagy tulajdoni lap, albérlet esetén az 

érvényes szerződés 

- A szolgáltató által kiállított közüzemi számla 
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Vagyonnyilatkozat 

 

A kérelmező személyes adatai 

 

Ne-

ve:…………………………………………………………………………………….............................. 

Születési ne-

ve:………………………………………………………….…………….................................. 

Anyja ne-

ve:…………………………………………………..…………………………………………….. 

Születési hely, év, hó, 

nap:…..…………………………………………………………………………….. 

Lakó-

hely:…………..……………………………………………………………......................................... 

Tartózkodási he-

lye:……….……………………………………………………………………………….. 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: 

……………………………………………………………………. 

 

Kérelmező és a vele együtt élő családtagjainak vagyona. 

 

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

ros/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m
2
, 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): megneve-

zése (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 

II. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű:  

 

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

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

.................. rendszám 

a 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. 
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Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap 

................................................ 

aláírás 
 

Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a va-

gyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával megegyezően kell kitölteni.  

 

 

NYILATKOZAT 

Havi jövedelemről 

 

 

 

 

Alulírott …………………………………… (szül.hely, idő: ………………………………., 

an: …………………………   )Kozármisleny, ………………………………………………… 

szám alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtását 

megelőző hónapban  

 munkaviszonyból nem származott jövedelmem,  

 rendszeres pénzellátásban nem részesültem,  

 alkalmi munkavégzésből nem származott jövedelmem 

 alkalmi munkavégzésből ………………………,- Ft jövedelmem származott. 

Munkaügyi Központnál regisztrált álláskereső vagyok:  igen  nem 

 
 

Kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, ellenkező eset-

ben a már felvett támogatást köteles vagyok visszafizetni. 
 

 

 

 

 

 

Kozármisleny, …………………………….. 

 

 

 

 

 

      …………………...………………………………. 

           kérelmező / közös háztartásban élő családtag 



 6 

NYILATKOZAT 
(abban az esetben kell kitölteni, ha gyermekét egyedül neveli.) 

 

 

Alulírott 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. sz. alatti 

lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekemet 

………………………………………. napjától egyedülálló szülőként gondozom.  

 

 

 

Kozármisleny, …………………………………………… 

 

 

 

      

 …………………………………………………. 

             nyilatkozattevő 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 
(Abban az esetben kell kitölteni, ha gyermekét egyedül neveli.) 

 

 

Alulírott 

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

……………………………………………………………………………………… sz. alatti 

lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermek után gyermektartásdíjban 

- részesülök, melynek összege: ………………… Ft/hónap 

- nem részesülök.  

 

 

 

Kozármisleny, …………………………………………… 

 

 

      

 …………………………………………………. 

             nyilatkozattevő 
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NYILATKOZAT 
 

 

 

Alulírott ………………….……………………….……………………………..…. (szül. hely, 

idő: ……………….………..., anyja neve: …………………………………..) 7761 Kozármis-

leny, ………………………………………………….…………….. szám alatti lakos büntető-

jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam/általunk lakott, 7761 Kozármisleny, 

…………………………………………………………………..….. szám alatti lakás/családi 

ház ……………… szobából áll. A lakás nagysága …………………… m
2
. 

 

 

Ezen nyilatkozatot a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmem elbírálásához csatolom, mivel 

a Földhivatal által kiadott tulajdoni lapon a lakás nagyságára vonatkozó adat nem szerepel. 

 

 

 

 

 

 

Kozármisleny, ………………………………. 

 

 

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

       támogatást igénylő aláírása 

 

       szem.ig.szám:.…........................................ 

 

 

 

 

Tanúk: 

Név: ……………………………………… 

Lakcím: ………………………………….. 

Szem.ig.sz.: ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

Név: ……………………………………… 

Lakcím: ………………………………….. 

Szem.ig.sz.: ……………………………… 


