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KERELEM
A TELEPUL ESI LAKHA TAS I TAMOGATAS MEGALLAP|TASAHOZ

t.

A k6relmez6 adatai
Csaledi neve

Utoneve(i)

Szulet6si helye

SzLilet6si ideje

Anyja neve

Allampolgersega
egyed0l
Csaladi allapota

e16

nem egyedul

eLo

TAJ szama

Adoazonosito

Lak6helye

Tart6zkodasi helye

A lak6hely6ul szolgal6 ingatlan
haszn6lat6nak jogcime.

tulajdonos, r6sztulaJdonos, berlo. haszonelvez6, hasznAl6, csaladtag,
eovet)

A t6mogatassal erintett lakes
nagysaga:

m
ftn

Elerhetosege

telefonszama

Kijelentem,hogy 6letvitelszerlien

lakohelyemen

a

tartozkodasi helYemen 6lek

e-mail cime,

.

Krirelmezci heztart6s6ban 6l6k szem6l i adatai:
Rokoni kapcsolat
Sziilet6si helye,
Anyja neve
e
ideie

Neve

A k6relmez6vel k6zds haztartas ban (azonos lakcimen) 6l6k sz5ma:

TAJ sz6ma

Adoazonosit6
szama

f6

jovedelme
A kerelmez6 es a vele ktiztis haztartasaban 616 szemelyek havi netto

A jovedelem tiPusa

A
k6relmez<i

--f --

itivedelme

1

Munkaviszonyb6l 6s mas
foglalkoztatesr iogviszonYbo
szdrmaz6 ebbol:
kozfoglalkoztatasb6l szermazo
l.,lyugellatas es egYeb

2

nyugdijszerti rendszeres szoclalis
ell6tasok

3

Tarsas 6s egy6nr vallalkozasbol.
6sterme16r. llletve szelleml 6s m,s
onallo tevekenysegbiil szetmazo

4

Teppenz, gyermekgond ozasl
tamogatasok (ktllOnosen: GYED,
GYES, GYET, csaladr P6tl6k,
gyermektartasdii, arvaelletes)

5

nkormanyzat, larasi hivatal 6s
munkaLlgyi szervek altal folyositott

el,tesok
6

Egyeb netto jovedelem (Pl. alka lm
munka)

A
hazastars/6lettars
jtivedelme

A kozeli hozzatartoz6k ltivedelme

7
F

T

6sszes itivedelem

heztartesban az egy f6re juto jdvedelem a k6relem beny0jtasat megel626 honapban

Ft

val6segnak megfelelnek. Hozz1jirulok
Au,ntetcilogi felelossegem tudataban kije lentem. hogy a fenti adatok a
felhasznalasehoz, kezel6 s6hez.
nyilatkozatban szerepl0 adatoknak a szoc ialis igazgatasi eljares ban todeno
Retkozberencs,

20-(ev)

(honap)-(naP)

kerelmez6 alairasa

TAJEKOZTATO KERELEM BENYUJTASAHOZ SZUKSEGES IRATOKROL
A tele Diil6si la khatesi tamooatds meq6lla pitAsehoz az a 16bbiak szii ks6qesek:

.
.
.

.

kerelem nyomtatvany.
kerelmez6 6s a vele kozos haztart6sban 6lok l6vedelemigazolasa
vagyonnyilatkozat,
nyilat kozal a |akes nagysagar0l,

irfaiorn egyutt lak6, ott bejelentett lak6hellyel vagy tart6zkodasi hellyel
Koztis hazlafta
"gy
rendelkez6 szem6lYek kOzdss6ge.
A havi icivede le m kiszamitasakor:
a) a havi rendszeresseggel Jar6 - nem vallalkozasbol illetve Ostermeloi tevekenYsegbol (a
megelozo
tovabbrakban egy0tt: vallalkozas) szarmazo - lovedelem eset6n a kerelem benyujtasat
hOnap j0vedelmet,

j6vedelem eseten a kerelem
b) a nem havi rendszeresseggel szerzett, illetve vallalkozesb6l szermazo
egyhavi atlagat
beny0jtasanak honapjat kozvetlenul megeloz6 tazenket honap alatt szerzett.jovedelem

kellfigyelembevenn|azzal'hogyab)pontSzerintisz6mitasnalazonh6napoknal,amelyek

e honapokkal
adobevallassal mar rcjze.,:. iddszakra esnek. a jovedelmet a bevallott eves Jovedelemnek
arenyos osszegeben kell beszAmitani.
JOvedelem tipusai:

a
kaviszonvbol 6s mas foq lalkoztat6si v iszonvb6l szlrmazo itivedelem: kulonosen
igazs6gugyi
munkaviszonyban, kozalkalmazotti, kozszolgalati jogviszonyban birOs6gi, ugyeszs6gi,
polgari
nemzetbrztonsagi
NAV.
szolgalati jogviszonyban. honvedseg, rendvedelmi szervek. a
iranyulo
szolgalatok hivatesos 6s szerzodeses szolgalati jogviszonyaban folytatott munkavegzesre
ig6nY16tevdkenysegbol. tovabba szovetkezet tagjakent folytatott - sz em6lyes kozremtlkodest
1.Mu

n

tevekenys69bol szarmazo lovede em
qb6l
2.T6rsas e s eqveni v6lla lko zas bol.6stermel6i, illetve szellemi es ma s dnall6 tev6kenvs6

konywizsgal6
szarmazo idvedelem: itt kell feltuntetni a jogdijat, tovebba a berbeado, a v6lasztott
altal kUlc'n
tagja
magenszemely
gazdasagi
tArsasag
a
tev6kenysegebol szatmazo Jovedelmet,
szerzod6s szerint teljesitett mellekszolgaltatast

segely.
3.Tap o6nz, q vermekqondozas i t5moqat6sok: t6 ppenz, terhessegi-gYermekegYi
dij, gyermekgondozesi segely. gyermeknevelesi tamogatas, csaledi p6tlek,
g yerm e kg o ndozas

i

gyerrrektartasd il

i.Nvuqellitis 6s eqv6b nvuqdiiszer0 rendszeres szoci6lis ell6tisok: 0regsegi,

rokkantsagi,

baleselrokkantsaginyugdij.ozvegyiesszu6inyugdil.arvaellates6sbalesetihozzel€itozoi
nyugellataSok,rendSzereSsZociaiisj.lrad6k,.rtmenetijeradek,banyaSzdoIg0z6kegeszS69karosodaSi
ellatasok hazastarsi
ljralera, rokkantsegr jdradek. rehabititacios laradek, politikai rehabilitacios
potl6k, hazastars ut,rn jero iovedelern potlek

id6kor[ak
5.Onkormenvzat 6s munkaUqvi szervek 6ltal folv6sitott elletasok: kUlOnOSen az
r"^dr^res szocielis segely, a berpotlo Juttatas, az apolasi dij, az adossagcsokkentesi

la"d6krj

kepzesi tamogatesk6nt
iamogatas, munkanetkuli lArad6k, alleskeresesi jeradek allaskeresesi segely,
folyositott keresetp0t o I uttates

a

6sztondil, szakkepz6ssel osszefuggo pOnzbeli lrrttatasok
iovedelem: pe ldaul
6.EqV
jovedelem, ingatlan
neveloszu16l d iJ. szocialis g ondozoi dij. vegklelegites es allampapirbol szermazo
szetmazo
etruhazasabol
Jovedelem'
ingo targYak ert6kes ites6bol, vagyonl 6rtekal

az

6b

6s

jog

ingatlan berbeadasabol szarmazl jovedelem. illetve minden olyan
jovedelem, amelY az elozo s orokban nem kerult feltuntet6sre
szolo torv6nyben elismert k0ltseg,
E lismert koltse n k minci il a szemelyi lovedelemadOrOl
eletjarad6kb6l.

f0ld es

valamint a fizetett tartdsd

ma

s

ij.

HaamaganSzemdlyazegySzerL]SitettVallalkoz6iadoVagyegySzerusitettkozteherVisel6sl
a szemelyi lovedelemadorol
hozzajarulir-s alapleul szolg,tlo bevetelt szerez. a bevetel csokkentheto

ennek hianyaban a bev6tel 40
szolo iorveny szerint elismert kottsegnek mrnosulo igazolt kiad6sokkal.

szazaflkeual,ts'aamez,gazdasegiostermeloadoevi6stermel6sbo|szArmazobevetelenemtobba
annak a folyositott
kistermel6s ertekhataren6l (illetve ha r6sz6re tamogatast folyositanak,
tovabba a
koltsegekkel,
igazolt
tamogatassal noveit osszeg6n6l), akkor a bevetel csokkentheto az
allattenyesztes eseten 94
bev6tel 40%- anak megfelelo osszeggel. vagy a bevetel 8s%-anak, illetoleg
%- anak megfelel6 osszeggel

vallalkozSsi ado a
Befizet6si k-titelezetts6o nek min6siil a szem6lyi lovedelemado, az egyszertlsitett
hozzaiarules
eg6szsegbiztositasi
,!gar,.=n,.'elyt t"rh"16 egysz.r,:tsitett koztehervisel6si hozzelarulas,
jarulek'
maganszolgeltatasi jarulek, nyugdiijarulek nyugdiibiztositasi
es larutet<,
"g"...ugugyi
nyugd ijpenztari tagdij €s munkav6llaloi Jeru lek
Nem min6sUl itivedelemnek

l=t"""t""*"g"ly,azalkalmank6ntadottAtmenetisegely,azonkormanyzatisegely'arendkivuli
telept]tesitamogatas.alakasfenntartasitamogatas,azadossegcsokkentes.tamogatas,
penzbeli tamogates, a Gyvt,
2. a rendkivuli gyermekvedelmi tamogatas, a Gyvt,20lA' s.a Szerinti
fizetett nevelesi dij es kulon
szemara
potlek,
nevelosz0l6k
a
20i8. s-anak (4)-(5) bekezdese szerintr
elletmeny,
3. az anyasagi tamogatas,
4. a tizenharmadik havi nyugdij, a szepkoruak jubileumi .juttatasa,
5. a szem6lyes gondoskodasert flzetendo szem6lyi teritesa dij megallapitasa kivetelevel

a

sulyos

mozgaskorlatozottSzemelyekpenzbelikozlekedesikedvezmenyei,avakokszemelyiJaradeka6sa
fogyat6kossagi temogatas,
fogado szervezet ittal az onkentesnek k0lon torveny alapjan biztositott iuttatas,
O

i

7. az alkalrlii munkavallaior konyvvel to(en6 munkavogzosnek, az egyszertjsitett foglalkoztatasr6l
kozott az
szolo torveny alapjan torteno munkavegzdsnek, valamint a termeszetes szemelyek
alapjan haztartasi
adorendszeren kivuli keresettel jar6 foglalkoztatasra vonatkozo rendelkezesek
(tovabbiakban:
munkara l6tesitett munkavegz6sie irdnyul6 iogviszony kereteben munkavegz6snek
haztartasi munka) havi ellenedeke,

Sah6ziSegitS69nyu]teskeretebentersadalmigond026s6rtkapotttiSzteletdij,
9. az energiafelhaszn6ldshoz ny0jtott tamogates.
a szdvetkezetben vegzett
10. a szocialis szovetkezet (ide nem edve az iskolaszovetkezetet) tagia altal
tevekenySegellenertekekentmegszerzett.aSZemelyijoVedeIemadorolszolot0rvenyalapjan
adomentes bevetel
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A k6relm ezo szemelves adatai
Neve.....
Szilletesi neve .....
Anyja neve
Szulet6si hely, ev. ho. nap:
Lakohely
Tartozkodesi hely .. ....

.........

..

Tarsadalombiztositasi Azonosit6 Jele

ll. A k6retmez 6 6s a vele kozds heztarte sban 616 szem6ly ek vaqvona:
A. lnoatlanok
1. Lakastulajdon es lak6telek-tulajdon (vagy alland6, illetve tartos hasznalat): cime: .....................

Uvutca.... .... .. . .... hsz alapterolete: ......m2, tulajdoni hdnyad:
a szerzes ideje: ................ ev Becsult forgalmi ertek:" "'.
joggal
terhelt: igen nem (a megfelel6 alahuzandO)
Haszonelvezeti
2. Udulotulajdon 6s 0d0lotelek{ulajdon (vagy allando, illetve tartos haszn6lat): cime:

varos/kozseg

" ,'

"""

hsz' alapterulete: " "
. .... ut/utca
........v6ros/kozseg
ertek:.
forgalmi
a szerzes ideie ........ ..... ev Becsult
tulajdoni hdnyad:

.

.......

" Ft

m2

'

.,,,,,,,,',,- Ft
3, Egyeb, nem lakes celjara Szolgel6 epulet-(epu Ietr6Sz.)tu lajdon (Vagy alland6 haSznalat):
megnevezese (zartkerti epitmeny, mr:1hely, uzlet, mLiterem, rendelo, garazs stb ):
Uvutca ... ........ .. ..
. .........................cime:
6v Becstllt
hsz. alapterulete: ........... m2, tulajdoni hanyad: .............., a szerzes ideje:
. ............ ..... Ft
forgalmi
' cime:
4. Termofoldtulajdon (vagy allando hasznalat): megnevezese:
. 0vutca......... .. .."" hsz alapterulete:
........ . ". ' ev Becsillt forgalmi ertek:'
ideje:
a
szerzes
........... m2 , tulajdoni hanyad: ................ ..,

6(6k:-

.................... varos/ko2s69.......
""" "
.... """"" '

varos/kozs6g

'.,,

' Ft

B. Eqv6b vaqvontarqvak
Gepjarmri: 'a) szemelygepkocsi:

tipus "'." " rendszam a szerzes
" " " Ft b)
... .. Becstilt forgalmi ertek:..
ideje .....
rendszem a szerzes ideje:
... .. tipus
tehergeplarmLi, autobusz:
"" "" ' Ft
......... Becsult forgalmi ertek:-.

...........

KUelentem, hogy a fenti adatok a valosagnak megfelelnek.
Hozza)arubk a nyilatkozatban szereplo adatoknak a szocialis igazgatasi eljarasban torteno

felhasznalasahoz, kezelesehez.
Kelt

6v

ho

nap
a la

iras

z6s: Ha a kerelmezo va gy haztartasanak tagja barmely vagyontergyb6l egynel t0bbel .
Meqi
rendelkezik, akkor a vagYonnYila tkozat megfele16 pontjat a vagyontergyak szamaval egyezoen kell
kit0lteni.

AmennyibenaVagyonnyilatkozatbanfeltUntetettVagyonnemaMagyarorsz6gteruletenvan,a
forgalmi ert6ket aGgyon helye szerinti allam hivatalos penznemeben is fel kell tgntetni.
- Blcsutt forgalmi ertleikent az ingatlannak a telepulesen szokasos forgalmi erteket kell feltuntetni
-; Becsirtt fo-rgalmi ertekkent a jermU kora 6s ellapota szerinti 6rteket kell feltuntetni.

Nvilatkozat

lakhatisi t6moqatis utal6s6hoz

Alulirott
ho........naP

,,',,ev

s2....

.. ... ut
4525 R6tkdzberencs
sz6m alatti lakos a lakhat6si t6mogat5somat az aldrbbi
bankszdmlas zAmra k6rem utalni'

.

Kedvezm6nYezett neve.

5z6mlavezeto bank neve:
Banksz6mlaszdm:

R6tkozberencs; 2016..

.ho

nap

Ugyf6l al6ir6sa

