
  

 
USZÓD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

                                            
                                          6332.Uszód, Árpád u. 9. 
                                         
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM 
 
KÉRELMEZŐ ADATAI: 
 
1./ Kérelmező neve:            

    Leánykori neve:            

    Születési helye, ideje:           

    Anyja neve:            

    Társadalombiztosítási Azonosító Jele:         

    Családi állapota:            

     Állampolgársága:            

2./ Állandó lakcíme:               helység 

            u.      sz.        em.    ajtó 

     Tartózkodási helye:              helység        

                                               u.    sz.      em.    ajtó 

(Tartózkodási helyet csak abban az esetben kell megjelölni, ha az nem 
 azonos az állandó lakcímmel.)     

 

3./ Milyen jogcímen lakik a lakásban:  

tulajdonos-főbérlő-albérlő-egyéb:         

Lakás nagysága:     m2   Szobák száma:     

Komfortfokozata: (1) komfortnélküli, (2) komfortos, (3) félkomfortos, (4) összkomfortos 

Fűtés módja: (1) fa,szén,  (2) központi,  (3) gáz, (4) távhő, (5) egyéb 



KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ADATAI 
 
               
                   Neve: 
        (leánykori név is) 
 

 
      Családi állapota, 
     rokoni kapcsolata          
         kérelmezővel 

 
          Születési helye,  
        ideje (év, hó, nap) 
              TAJ száma 

 
 
              Anyja neve 

 
 
        Jövedelme 

1.  ____________________
____________________
____________________             

  

2.  _______________________
_______________________
_______________________ 

  

3.  ____________________
____________________
____________________ 

  

4.  ____________________
____________________
____________________ 

  

5.  ____________________
____________________
____________________ 

  

6.  ____________________
____________________
____________________ 

  



JÖVEDELEMNYILATKOZAT 
A kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozóinak jövedelméről 

 
     A 

jövedelmek        
         típusai 

  Kérelmező        
  jövedelme 

 
Közeli hozzátartozók jövedelme 

 
Összesen 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyból 
származó jövedelem és 
táppénz 

      

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból származó 
jövedelem 

      

3. Nyugellátás, baleseti 
nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

      

4. A gyermek ellátásához 
és gondozásához 
kapcsolódó támogatások 
(GYES, GYED, GYET, 
családi pótlék, 
gyermektartásdíj stb.) 

      

5. Önkormányzat és 
munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres 
pénzbeli ellátás 
(munkanélküli járadék, 
rendszeres szociális 
segély, gyermekvédelmi 
támogatás, jövedelem-
pótló támogatás stb.) 

      

6. Föld bérbeadásából-, 
őstermelői, mezőgazd-i 
tevékenység-ből 
származó jövedelem 

      

7. Egyéb jövedelem,  
(pl. alk. m. visz.-ból sz. 
jöv., ösztöndíj stb.) 

      

A család havi nettó 
jövedelme összesen  

      
 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem:        Ft/hó 
Őstermelői igazolvánnyal: 1-rendelkezem 2-nem rendelkezem 
 
A támogatás igénylésének indokolása: 
            

            

            

             

 
 



Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás visszavonásra 
kerül és a jogosulatlanul felvett támogatást a folyósító szerv visszaköveteli. 
 
Kérelmem teljesítése esetén lemondok fellebbezési jogomról. 
 
Az eljárás megindításáról külön értesítést kérek / nem kérek. 
 
Uszód, 200….     hó    nap 
 
            
      kérelmező ( törvényes képviselő) aláírása 
 
A kérelemhez csatolni kell! 
 
• A kérelmező és a vele közös háztartásban élő valamennyi jövedelemmel rendelkező 

családtag jövedelméről igazolást (átlagkereset-igazolást a havi nettó jövedelemről, 
nyugdíjszelvényt, GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermekvédelmi támogatás, 
munkanélküli járadék, jövedelempótló támogatás, rendszeres szociális segély postai 
szelvényét, vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről 
igazolást) 

• A kérelem beadását megelőző 3 havi lakásfenntartás költségeit igazoló számlákat,  
• Albérleti szerződést, 
• Iskolalátogatási igazolást 
• OTP szerződést a törlesztő részletekre vonatkozóan 
 
 
 


