1.sz. melléklet
KÉRELEM
lakásfenntartási települési támogatás megállapítása iránt
Kérelmező neve/születési
neve:……………………………………………………………………..
Kérelmező születési helye, ideje:
…………………………………………………………………..
Kérelmező anyja neve: ……………………………………….. Taj. száma: …………….........
Kérelmező lakóhelye:
………………………………………………………………………………
Kérelmező tartózkodási helye:
……………………………………………………………………..
Állampolgársága:……………………………, Idegenrendészeti státusza:…..………………...
Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ………….fő
Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Név/születési név
Születési hely, Anyja neve
idő
1.

Taj száma

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom tagjai között van olyan
személy:
 akinek egészségkárosodása legalább 30 %,
IGEN / NEM*
 a kérelem benyújtását megelőző egy évben legalább 4 hónap munkaviszonnyal
rendelkezik(kivéve közfoglalkoztatási jogviszony)
IGEN / NEM*
Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában konyhakertem van, illetve saját
fogyasztásra, vagy értékesítésre haszonállatot tartok.
IGEN / NEM*

Nyilatkozatok:


A részemre megállapított támogatást ………………………………………………..
formájában kérem megállapítani.

 Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a,) életvitelszerűen a LAKÓHELYEM vagy a TARTÓZKODÁSI HELYEMEN* élek
b.) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemhez mellékelt jövedelemnyilatkozatban közölt jövedelmi
adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III tv. 10 §
(7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Tetétlen, ……………………………….
……………………………………..
kérelmező aláírása

………………………………………......
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

A kérelemhez mellékelni kell:
 A háztartás tagjainak jövedelemigazolását (pl. kereseti igazolás, nyugdíjszelvény)
 a háztartás tagjaira vonatkozóan a jövedelemnyilatkozatot
 a háztartás tagjaira vonatkozóan a vagyonnyilatkozatot
egészségkárosodott személy esetén a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv által kiállított szakhatósági állásfoglalás vagy
egészségkárosodását hitelt érdemlő igazolás,
 közüzemi díjfizetés esetén a szolgáltató vállalat utolsó havi számláját
 az elmúlt egy évben meglévő 4 hónapos munkaviszonyról – kivéve közfoglalkoztatási
jogviszony – igazolás (pl. folyamatos munkaviszony esetén a munkaszerződés,
megszűnt munkaviszony esetén a munkáltató által kiállított munkáltatói igazolás)
 alkalmi munkaviszony esetén regisztrált álláskeresői státuszt igazoló hatósági
bizonyítvány (6 hónap regisztráció )
* a megfelelő választ kérem aláhúzni.

