Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal
2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 12.
A kérelmet annak a nevére kell kitölteni, aki a beadott közmű számlán számlafizetőként fel
van tüntetve!!!!

KÉRELEM
a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési
támogatás megállapítására

1.Személyi adatok
1.1.

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: .................................................................................................................
1.1.2. Születési neve: ...................................................................................................
1.1.3. Anyja neve: .......................................................................................................
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...................................................................
1.1.5. Lakóhelye: .........................................................................................................
1.1.6. Tartózkodási helye: ...........................................................................................
1.1.7. Életvitelszerű cím (ahol ténylegesen lakik): …………………………………
1.1.8. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..............................................................
1.1.9. Állampolgársága: ………………………………………………………….
1.1.10. Telefonszám (nem kötelező megadni): ...........................................................
1.2. Milyen jogcímen lakik a lakásban: /megfelelő rész aláhúzandó /
tulajdonos - főbérlő - albérlő - családtag - egyéb: ____________________
1.3.

Működik-e kártyás feltöltéssel gáz vagy villany szolgáltatás?:

 igen, szolgáltató neve: …………………………..
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2. Jelölje X-szel, hogy mire kéri a támogatást:
/Egy támogatási formát jelöljön meg!/

 gáz
 villany


víz

 társasházi közös költségben elszámolt fűtés
 lakbér
4. A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai
4.1. A kérelmező háztartásában élők száma összesen (a kérelmezővel együtt): …fő.
A

B

C

D

E

F

A kérelmezővel
közös háztartásban
élő személy neve
( ha eltérő, a
születési neve is)

Anyja neve

Születési helye,
ideje (év, hó, nap)

Társadalom
biztosítási
Azonosító Jele
(TAJ)

Családi
kapcsolat
megnevezése

A kérelmezővel
közös
háztartásban élő
személy megelőző
havi jövedelme

1.

2.

3.

4.

5.
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5. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a kérelmezővel közös háztartásban élő személyek havi jövedelme forintban:
A
B
C
A jövedelem típusa
Kérelmező
A háztartásban élők
jövedelme
jövedelme
1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből:
közfoglalkoztatásból származó
jövedelem
2.
Társas
és
egyéni
vállalkozásból,
őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből
származó
jövedelem
3.Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
4. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres
szociális ellátások
5. Önkormányzat, járási hivatal
és az állami foglalkoztatási
szerv által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem
6. Nyilatkozatok
6.1. Kijelentem, hogy
6.1.1. A közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
6.2. Hozzájárulok a kérelemben és mellékleteiben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás valamint a jogosultság
fennállásának ellenőrzése érdekében induló egyéb eljárás során történő felhasználásához.
6.3. Hozzájárulok ahhoz, hogy a jogosultság fennállásának ellenőrzéséhez a szociális hatáskört gyakorló szerv megkereséssel
forduljon az adóhatósághoz.
6.4. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. tv. 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv- a NAV hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.
6.5. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Kijelentem, hogy a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési
támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési
jogomról lemondok. (nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni).
Kelt: Balassagyarmat, .................................

................................................
kérelmező aláírása
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……… ………………………………
kérelmező házastársának/élettársának aláírása
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

A személyi adatok kitöltéséhez:
- Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik;
- Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;
- Közeli hozzátartozó:
- a házastárs, az élettárs,
- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a
huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali
oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe
fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi
nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a
nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi,
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott,
mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25.
életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos
gyermek),
- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az
örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy
dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;
A jövedelmi adatok kitöltéséhez:
- "Jövedelem": a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy
külföldről származó - megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve az
Szjatv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt, valamint
az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a
bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a
kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló
törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló
törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. A jövedelmi adatok
alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a
bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel
csökkentett összegben kell feltüntetni.
- Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló
törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.
- Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az
egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási
járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói j árulék. Ha a
magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó
bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt
összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá
a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. - Nem minősül
jövedelemnek a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási
támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások
viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó
személyek részére nyújtott települési támogatás, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatás és az a melletti
pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az
anyasági támogatás, a nyugdíjprémium, egyszeri juttatás, a szépkorúak
jubileumi juttatása, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli
közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági
támogatás, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján
biztosított juttatás, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő
munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren
kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértéke, a házi
segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, az
energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás. Nem minősül továbbá
jövedelemnek a szociális szövetkezet, valamint a közérdekű nyugdíjas
szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban
részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként
megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes
bevétel, az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az
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életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása
esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog
ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy
éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója
életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy
vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás,
illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a
kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési
eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi
intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete
miatt került sor, az Szjatv. 7.§ (1) bekezdés b)-z) pontja szerinti bevétel.
- A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a
közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét. A családtagok
jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást
és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként
kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.
- A havi jövedelem kiszámításakor
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből
származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap
alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának
megfelelő iratot vagy annak másolatát.
- Vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható
ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál
kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett - összeg, amelynek
- külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy
- együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági
feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan,
amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű
jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a
mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;
- Pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg:
- a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény szerinti fizetési
számla szerződés alapján nyitott fizetési számlán szereplő összeg, valamint
a betétszerződés és a takarékbetét-szerződés alapján, vagy egyéb szerződés
alapján a hitelintézetnél elhelyezett, a vagyonvizsgálat során figyelembe
vett személy rendelkezése alatt álló összeg, ha azt a hitelintézet a
bankszámlaszerződés szabályainak megfelelően kezeli,
- a betétszerződés és takarékbetét-szerződés alapján takarékbetétkönyv,
egyéb betéti okirat ellenében a hitelintézetnél elhelyezett, a
vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló
összeg, továbbá az egyéb, a hitelintézet által visszafizetendő, a
vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló
pénzösszeg.
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A kérelemhez az alábbi iratokat kérjük csatolni:
A rendszeres jövedelmekről a kérelem benyújtását megelőző 1 hónap jövedelemigazolásait kell csatolni, egyéb,
nem rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó jövedelmének egy havi átlagát
kell igazolni.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

munkáltatói igazolás,
társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem igazolására az előző évi adóbevallás fénymásolata,
nyilatkozat a tárgyévi jövedelemről,
nyugdíj és nyugdíjszerű ellátásoknál a nyugdíjösszesítő és az utolsó havi nyugdíjszelvény/számlakivonat,
munkaügyi szerv által folyósított ellátásról a megállapító határozat fénymásolata, utolsó szelvény,
családi pótlék igazolása (postai szelvény, folyószámla-kivonat, megállapító határozat),
árvaellátás (postai szelvény, folyószámla-kivonat, vagy az ellátást folyósító szerv igazolása),
gyermektartásdíj igazolása, (postai szelvény, folyószámla-kivonat, vagy nyilatkozat),
a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, stb
igazolása (postai szelvény, folyószámla-kivonat, vagy az ellátást folyósító szerv igazolása),
vendégtartásból származó jövedelemről (a kérelem beadását megelőző 12 hónap egyhavi nettó
átlagjövedelme),
föld bérbeadásából, megmunkálásából származó jövedelemről, földalapú támogatásról szerződés,
megállapodás, nyilatkozat,
ingatlan bérbeadás esetén bérleti szerződés, megállapodás, nyilatkozat,
őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén az őstermelői igazolvány betétlapjának (megelőző 12
hónapról) fénymásolata,
egyéb jövedelem esetében nyilatkozat, illetve igazolás a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap egy havi
átlagjövedelméről (alkalmi munkavégzés, albérleti díj, ösztöndíj, végkielégítés, állampapírból származó
jövedelem, ingatlan, ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni jog átruházásából származó jövedelem,
életjáradék)
20 év alatti jövedelemmel nem rendelkező gyermek esetén jövedelemnyilatkozat,
ifjúsági illetve nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek esetén a tanulói-,
hallgatói jogviszony fennállásáról iskolalátogatási igazolás, ösztöndíj igazolás,
korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg illetve fogyatékos gyermek egészségi állapotáról való
igazolás, amennyiben ez az állapot 25. életévének betöltése előtt is fennállt,
lízingelt vagy hitelre vásárolt gépkocsi esetén a szerződések fénymásolata,
az önkormányzat, járási hivatal által folyósított ellátásokról nyilatkozat, vagy a határozat fénymásolata,
közfoglalkoztatási szerződés másolata,
közüzemi számla /amire a támogatást kéri/ számlarészletezője, amennyiben albérletre kéri a támogatást
albérleti szerződés másolata, lakbér esetében a lakbérszerződés másolata.

Kérjük az adatlap pontos, olvasható kitöltését!
A kérelmet a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal (2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 12.) szám alattlehet
benyújtani, ügyfélfogadási időben.
ÜGYFÉLFOGADÁS IDŐ:
Hétfő: 08-16
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08-17
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 08-12
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