1. melléklet a 16/2021. (VII.26.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
A KÖZÜZEMI DÍJTÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
Alulírott kérem, hogy részemre közüzemi díjtámogatást megállapítani szíveskedjen.
I.

Személyi adatok

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakóhelye:

Irányítószám
utca/út/tér

Tartózkodási hely:

település
házszám

épület/lépcsőház

Irányítószám:
utca/út/tér

emelet, ajtó
település

házszám

épület/lépcsőház

emelet, ajtó

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
Telefonszám (nem kötelező megadni):
E-mai cím (nem kötelező megadni):
2. Kérelmezővel közös háztartásban élők száma:
3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Név

Születési helye, ideje

fő
Anyja neve

TAJ szám

4. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban
feltüntetett tagjai között van olyan személy:
- aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű
családi pótlékot folyósítanak; ha igen akkor e személyek száma
fő
-aki fogyatékossági támogatásban; ha igen akkor e személyek száma:
fő
- aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma
fő

II. Jövedelmi adatok:
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme
forintban:
C.
A.
B.
A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő
további személyek

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó ebből
közfoglalkoztatásból származó
2.
Társas
és
egyéni
vállalkozásból, őstermelői, ill.
szellemi
és
más
önálló
tevékenységből származó
3. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
4.Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások
5. Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem
a) Nyilatkozat a kérelmezőre vonatkozóan:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jövedelemmel nem rendelkezem.
……………………………….
aláírás
b) Nyilatkozat a közös lakásban együtt élő személyekre vonatkozóan
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jövedelemmel nem rendelkezem.
……………………………….
aláírás
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jövedelemmel nem rendelkezem.
……………………………….
aláírás
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jövedelemmel nem rendelkezem.
……………………………….
aláírás

III. Lakásviszonyok
A lakásomban az alábbi élő közszolgálati szerződéssel rendelkezem:
Közszolgáltató neve: .
Szerződési azonosító:
Nyilatkozat
a) Folyószámla száma, melyre a közüzemi díj támogatás összegét kérem utalni:
…………………………………………………………………………………
b) A támogatást …………………………………………………….. közszolgáltatás céljára
kérem utalni.

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész
aláhúzandó, ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakóés tartózkodási hellyel is rendelkezik),
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
- jelen kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról
lemondok.
Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem továbbá, hogy az általam
életvitelszerűen lakott
a) ingatlanhoz tartozó területet (udvar, kert) gyommentesen és tisztán tartom
b) az ingatlan szeméttől és a lomtól mentes,
c) az ingatlan előtti járda – annak hiányában az ingatlan mentén 1,5 méter sáv – tisztán
tartott, szeméttől, gyomtól, télen hótól, síkosságtól folyamatosan mentes,
d) az ingatlannal érintkező közterületet és gyepes árkot az útpadkáig, de legfeljebb 5
méter szélességben tisztán tartom és kaszálom,
e) az ingatlan előtt nyílt belvízelvezető árkot rendszeresen takarítom, hogy a vízelfolyás
akadálytalan legyen,
f) az ingatlanhoz tartozó kerítésének állagát megőrzöm oly módon, hogy azon keresztül
háziállat elkószálni ne tudjon.
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 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.
Tiszabercel, …… év ……………………….. hó ……….. nap

………………………………..
kérelmező aláírása

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

Jövedelemnyilatkozathoz csatolandó:
A kérelmező családjában élők jövedelemigazolásai:
- havi rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről,
- nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén
a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett
jövedelem egyhavi átlagáról,
- gyermektartásdíjra, ösztöndíjra vonatkozó igazolás, 18 év feletti gyermekek esetén
iskolalátogatási igazolás.
(A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolható GYES, GYED, GYET, családi pótlék,
munkanélküli ellátás, nyugdíj, árvaellátás, stb.)
Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi,
igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában
folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként
folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott
könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság
magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély,
csecsemőgondozási
díj,
gyermekgondozási
díj,
gyermekgondozási
segély,
gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és
szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások; korhatár előtti ellátás,
szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék,
rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka,
rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi
pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen
az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás, az ápolási díj, a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési
segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások a
felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj,
végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból,
föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem,
amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot
vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.
Csatolandó dokumentumok:
Közüzemi közszolgáltatási szerződés fennálltának tényét igazoló megelőző havi közüzemi
számla, vagy közszolgáltatási szerződés.

