Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Iroda Népjóléti Csoport
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. * Tel.: (62) 530-108 Fax.: (62) 530-192

KÉRELEM
LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
2011. szeptember 1-től
1. Kérelmező adatai:
Név:.......................................................... Leánykori név: ..................................................
Bejelentett lakóhely (szem.ig.szerint):................................................................................
Tartózkodási cím: ................................................................................................................
Születési helye: .....................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................
Születési idő: ........................................................................................................................
TAJ szám: ............................................................................................................................
Elérhetőség (telefon): ...........................................................................................................
Állampolgársága: ................................................................................................................
Indokolás: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

2. A kérelmezővel a lakásban együtt élő, ott bejelentett lakó-, vagy bejelentett
tartózkodási hellyel rendelkező személyek adatai:
Név
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./

Születési hely,
idő (év,hó,nap)

Anyja neve

TAJ szám

-23. A kérelmezővel a lakásban együtt élő, ott bejelentett lakó-, vagy bejelentett
tartózkodási hellyel rendelkező személyek jövedelmi adatai:
Saját

Házastárs, élettárs

Egyéb, a lakásban
lakó személy

1./ Munkaviszonyból származó
jövedelem (nettó)
2./ Nyugdíj (öregségi, rokkant)
3./ Családi pótlék
4./

A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó támogatások
(GYAS,GYED,GYES,GYET)

5./ Gyermektartásdíj
6./ Rendszeres szociális segély
7./ Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem
8./ Munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás
9./ Egyéb jövedelem
(vagyonból származó,
ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, katonai
családi segély, földjáradék,
mezőgazdasági kistermelés,
ill. az itt fel nem sorolt
rendszeres jövedelem, stb.)
10./ Ápolási díj
11./ Fizetett gyermektartásdíj
12./ Alkalmi munka

ÖSSZESEN:
(Az 1., 2., 3., 4., 5., 8., pontokban jelzett jövedelmekről igazolást kell mellékelni.
A 7-es pontban jelzett jövedelemnél adóbevallás alapján készített APEH igazolást kell csatolni.)

4. A támogatást a következő lakásfenntartási kiadásomhoz kérem (aláhúzással kell
jelölni, csak egyre kérhető)
áramdíj - gázdíj – távfűtési díj – víz-és csatornadíj - albérleti díj – lakbér - gázpalack szemétszállítási díj – kijutási támogatás

5. A lakás adatai:
az ingatlan helye : Hódmezővásárhely, ......................................................................
lakáshasználat minősége (megfelelő aláhúzandó): tulajdonos , bérlő, albérlő , egyéb
jogcímen lakáshasználó, haszonélvező
A fenti ingatlanban ………………év………………hónap………… nap óta lakom.
Lakás alapterülete:…………m2
Lakásban lévő szobák száma:…………db
Lakás fűtési módja (megfelelő aláhúzandó): távfűtés, gáz, tüzelő(szén,fa)

-3Vagyonnyilatkozat
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 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: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
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 Magyar Köztársaság 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.
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
 A fenti lakáson kívül más lakás tulajdoni, bérleti, haszonélvezeti jogával nem
rendelkezem, s lakás hasznosításából jövedelmem nem származik.
 Hozzájárulok, hogy a Népjóléti Csoport a kérelmemben előadott adatok valóságát
helyszíneléssel, valamint az ingatlan- és népesség-nyilvántartásban, az illetékes
Adóhivatalnál ellenőrizze.
 Hozzájárulok, hogy a kérelmemben feltüntetett alapvető személyi és lakcím
adatokat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak megfelelően kezeljék.


Hódmezővásárhely, ……………..év……………………hó…………nap

.............................................
kérelmező aláírása
A kérelemhez csatolandó:
o A lakásban életvitelszerűen együttlakók mindegyikének havi bruttó és nettó
jövedelemigazolása:
o Havonta mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről
hivatalos munkáltatói igazolás, egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző
12 hónapra vonatkozóan
o Nyugdíjas esetén az év elején megkapott nyugdíjösszesítő
o Vállalkozó esetén az APEH által kiállított igazolás
o Őstermelőnél az őstermelői igazolvány másolata és az őstermelő nyilatkozata a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem
egy havi nettó átlagáról
o Munkaügyi Központtól kapott juttatás esetén a Munkaügyi Központ igazolása a
megállapításra került időszak alatt járó havi nettó jövedelemről
o Jövedelemmel nem rendelkező személy esetén a Munkaügyi Központ igazolása és
nyilatkozat nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről
o Családi pótlékról szelvény vagy folyószámla másolat
o Emelt összegű családi pótlékot megállapító határozat
o Fogyatékossági támogatásra vonatkozó határozat
o Kapott vagy fizetett gyerektartásdíjról szelvény, folyószámla másolat, gyámhatósági vagy
bírósági határozat, amennyiben nem kap gyerektartást az erről szóló nyilatkozat két tanú
aláírásával.
o 18. életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási igazolás
o A kérelmező lakásban való tartózkodásának jogcímét igazoló iratot
(tulajdoni lap, adásvételi szerződés, bérleti-albérleti szerződés)
o A kért támogatásra 1 db számla.
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MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS
Munkáltató megnevezése:

Név: _________________________
Lakcím:
alatti lakos jövedelmének igazolása

Munkaviszony kezdete:
Igazoljuk fent nevezett munkavállalónk utolsó havi keresetére, jövedelmére vonatkozó adatokat.

Év
hónap

Számfejtett
munkabér
táppénz+
Személyi
egyéb
jövedelemadó
jövedelem

Ebből levonások
Eü. bizt.
és
Nyugdíjjárulék

MagánNyugdíjpénztári
tagdíj

Munkaerőpiaci
járulék

Tartásdíj

Számított nettó jövedelem:
A kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett béren
kívüli juttatás (pl. étkezési hozzájárulás, üdülési csekk, iskoláztatási támogatás, internet
hozzájárulás,
utazási
költségtérítés
stb.)
1/12-ed
részének
nettó
összege:
_______________________________
Jelen személy jövedelme közfoglalkoztatásból származik-e?*:

igen

nem

Hódmezővásárhely,
P. H.
--------------------------------munkáltató aláírása

* a megfelelő válasz aláhúzandó

Kérelmező neve:........................................................................
Lakcím:......................................................................................

A HELYI ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI!
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adócsoport (Fszt. 14.)
ADÓIGAZOLÁS
LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSHOZ
I. Kérelmező

A kérelem benyújtását megelőző naptári évben a(z):

Az adó alapja,
illetve adóköteles
jövedelme HUF

Az adó
összege
HUF

II. Kérelmező
házastársa
Az adó alapja,
illetve
adóköteles
jövedelme HUF

Az adó
összege
HUF

III. A háztartásban élő
egyéb személy vagyona
Az adó alapja,
illetve
adóköteles
jövedelme HUF

Az adó
összege
HUF

IV. A háztartásban élő egyéb
személy vagyona

VI. A háztartásban élő egyéb
személy vagyona

Az adó alapja,
illetve adóköteles
jövedelme HUF

Az adó alapja,
illetve
adóköteles
jövedelme HUF

Az adó
összege
HUF

Az adó
összege
HUF

a.) építményadónál

b.) gépjárműadónál

c.) földadónál

Hmvhely, 20

Hmvhely, 20

Hmvhely, 20

Hmvhely, 20

Hmvhely, 20

P.H.

P.H.

P.H.

P.H.

P.H.

osztályvezető
(jegyző, ügyintéző)

osztályvezető
(jegyző, ügyintéző)

osztályvezető
(jegyző, ügyintéző)

osztályvezető
(jegyző, ügyintéző)

osztályvezető
(jegyző, ügyintéző)

