KÉRELEM
R E N D K ÍV Ü L I TE L E P Ü L É S I TÁ M O G A TÁ S
T Ű Z I F Á H O Z
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: ………………………….
I. SZEMÉLYI ADATOK:
1.

A kérelmező személyére vonatkozó adatok:

Neve:.......................................................................................................................................................
Születési neve:.........................................................................................................................................
Anyja neve:.............................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ..............................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám): ................................................................................
Lakóhelye: .............................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ................................................................................................................................
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek.*
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ........….........................................................................................
E-mail címe (nem kötelező megadni): ........…............................................................................................
Állampolgársága: magyar*
bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező, hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert *
Státuszt elismerő határozat száma: …………../20…….
Családi állapota: egyedülálló (hajadon, nőtlen), házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik
együtt, házastársától külön élő, elvált, özvegy*
2.

Kérelmezővel közös háztartásában élők száma: ............ fő

3.

A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élők személyi adatai:
Név

*Megfelelő rész aláhúzandó!

Szül. helye, ideje

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

TAJ száma

II. JÖVEDELMI ADATOK:* (A kérelmező tölti ki!)
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A jövedelem típusa
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további
személyek

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). ……………………...…………………………..Ft/hó.
(*A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1 -6. pontjaiban feltüntetett jövedelmek
valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)
III. Kérelmező és családja lakáskörülményeire vonatkozó adatok:
A lakáshasználat jogcíme: tulajdonos, bérlő (egész lakást bérel), bérlőtárs, társbérlő, albérlő, szívességi
lakáshasználó, jogcím nélküli lakáshasználó, egyéb: ………………………………………………………….
Településkörnyezet: belterület, külterület, zártkert, tanya, egyéb: …………………………………………...
Komfortfokozata: összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás
Fűtése: távfűtés, központi fűtés, egyedi fűtés (gáz, villany, olaj, vegyes, szén, fa)

IV. NYILATKOZATOK:
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 adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok, hogy a kérelmemre induló eljárásban – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. §-a (1) bekezdés b) pontja alapján – adataimat
kezeljék, illetve jogszabályban rögzített módon felhasználják.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul
és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben
visszaköveteli.
Oroszlány, 20…… év …………………….. hó ………….nap
……………………………………
kérelmező aláírása

……………………………………
kérelmező házastársa/élettársa aláírása

Kijelentem, hogy a települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés
elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
Oroszlány, 20…… év …………………….. hó ………….nap
……………………………………
……………………………………
kérelmező aláírása
kérelmező házastársa/élettársa aláírása

NYILATKOZAT
Alulírott …………………………………………., (született: ……………………………………………………………,
anyja neve: ……………………, lakcím: ………………………………………… ……………………………………..)
hozzájárulásomat
adom
a
szociális
hatáskört
gyakorló
szerv
ügyintézőjének,
hogy
a
…………………………………………………………. megállapítása iránt indított ügyben az állami adóhatóságtól az
egy főre jutó havi jövedelem kiszámításánál figyelembe veendő személyek személyi jövedelemadójának ala pját a
kérelem elbírálásakor és felülvizsgálatokkor megkérje, azt az eljárás során felhasználja.
Büntetőjogi felelősségem tudatában - a háztartásomban élő valamennyi személyre vonatkozóan - nyilatkozom, hogy a
kérelem benyújtását megelőző hónapban – a hivatalosan igazolt jövedelmeken kívül – a következő, alkalmi
munkavállalásból, gyermektartásból, rokoni támogatásból, illetve egyéb forrásból származó bevétellel rendelkezünk:
Alkalmi munkavállalásból származó jövedelem összesen:

Ft

Gyermektartásból származó jövedelem összesen:

Ft

gyermek neve, születési ideje: ……………………………………………………..,

Ft

édesapjának neve, születési ideje: ……………………………………………………
gyermek neve, születési ideje: ……………………………………………………..,

Ft

édesapjának neve, születési ideje: ……………………………………………………
gyermek neve, születési ideje: ……………………………………………………..,

Ft

édesapjának neve, születési ideje: ……………………………………………………
Ft

Rokoni támogatásból származó jövedelem (rokon neve):

Ft
Egyéb jogcímen szerzett jövedelem:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a
nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Tudomásul veszem, hogy
a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát az ágazati törvény felhatalmazása alapján az önkormányzat – a
NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján –
ellenőrzi,
a jogosultságot érintő változásokat (jövedelem, lakcím, család/háztartás összetétele stb.) illetően 15 napon
belüli bejelentési kötelezettségem van.
Tudomásul veszem továbbá, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.) 64. § (2) bekezdése szerint: „Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából
jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben a 66. § (2) bekezdésében vagy (3)
bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében a 105. § (2)
bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.” Az
eljárási bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer
forint.
Oroszlány, …………………………………………
……………………………………………..
kérelmező
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 7. § -a és 7a §-a kimondja:
„(7) A szociális hatáskört gyakorló szervek megkeresésére az állami adóhatóság köteles közölni a szociális ellátást igénylő, valamint – írásbeli
felhatalmazás alapján – az egy főre jutó havi jövedelem kiszámításánál figyelembe veendő személy személyi jövedelemadójának alapját.
(7a) Az állami adóhatóság megkeresésre 15 napon belül adatot szolgáltat a szociális hatáskört gyakorló szerv részére az adóval összefüggő adatról,
tényről, körülményről, ha az valamely ellátás vagy támogatás megállapítása, valamint a folyósítás és a jogviszonyok jogszerűségének ellenőrzése
érdekében szükséges.”

