K é re lem
a telep ü lés i r e zs itámo gatá sho z
Kérelmező:
Neve: ………………………………….. Születési neve:…………………………………......
Anyja neve: …………………………………… TAJ száma:.........................................:......
…………………………….
Születési helye, ideje: …………………………Állampolgársága:……………………….......
Lakóhelye:…………………………………………………………………………………....
Elérési lehetőség:…………………………………………………………………………......
A háztartásban együtt, lakó, ott bejelentett (állandó) lakóhellyel rendelkezők:
Név
(anyja neve)

Születési hely,
idő

Rokoni
kapcsolat

TAJ szám

A települési rezsitámogatást az alábbi módon kérem folyósítani:
(Kérjük X-szel jelölje be, illetve írja be a megfelelő választ!)
a kifizetést az Önkormányzat házipénztárából kérem:
a kifizetést az alábbi bankszámlaszámra kérem ( pénzintézet neve és bankszámlaszám)
…………………………………….… .................................................................................

-

-

Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusai

kérelmező
jövedelme

kérelmezővel
közös
családban
élő házastárs
(élettárs)
jövedelme

Kérelmező családjában élő
egyéb közeli hozzátartozók
jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkoztatásra
irányuló egyéb jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
jövedelem
3. Nyugellátás, megváltozott
munkaképességű személyek
ellátásai
4. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások
5. Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátások
6. Egyéb jövedelem (különösen:
kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis
összegű kifizetések stb.)
7

Összes nettó jövedelem

8. A család összes nettó jövedelmét
csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj
összege)

A család egy főre jutó havi nettó jövedelme (ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó.

Nyilatkozatok
(Kérjük X-szel jelölje be, illetve írja be a megfelelő választ!)
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben
közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(Szt.) 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. tv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a kérelemben szereplő személyes adatoknak a szociális
igazgatási eljárás során történő felhasználásához és kezeléséhez.
Kérelmem pozitív elbírálása esetén a fellebbezési jogomról előre lemondok.
Taszár, ………………………….
…………………………………..
kérelmező aláírása

Kötelező mellékletek:
 A taszári állandó lakóhellyel rendelkező kérelmező nevére és a
lakóhelyével megegyező fogyasztási helyre szóló, 2020. év január 1. és
október 31. közötti időszakra kiállított közüzemi díjról (gázdíj, víz-és
csatornadíj, áramdíj, hulladékszállítási díj) vagy közös költségekről szóló
bizonylat (számla, befizetési igazolás)
 A kérelmező és a vele egy lakásban lakó, ott bejelentett lakóhellyel
rendelkező családtagoknak a kérelem benyújtását megelőző hónapra
vonatkozó jövedelemigazolása
az alábbiak szerint:
- a munkaviszonyból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző havi nettó keresetről kiállított munkáltatói igazolása,
- nyugdíj, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, egyéb nyugdíjszerű
ellátás esetén a kifizetett,ellátást igazoló szelvény, vagy a banki átutalás,
vagy a nyugdíjfolyósító szerv által tárgyév elején megküldött elszámolási
lap, vagy az ellátást megállapító határozat, illetve ezek másolata,,
- álláskeresési támogatás esetén a Munkaügyi Kirendeltség által
kiállított, a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított
támogatás összegéről szóló igazolás, ennek hiányában az utolsó havi
folyósítást összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat, banki
igazolás,.
- vállalkozásból származó jövedelem esetén az adóhatóság által
kiállított igazolás, az adóbevallással le nem zárt időszakra vonatkozóan
havi bontásban kiállított könyvelői igazolás, ennek hiányában a
vállalkozó nyilatkozata,
- egyéb jövedelem, vagy jövedelemmel nem rendelkezők esetén írásban tett
nyilatkozatot

