
5. számú melléklet a 7/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez 
 

K É R E L E M 
KÖZÜZEMI DÍJ TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 

 
1. SZEMÉLYES ADATOK: 
Az ellátást igénylő neve: ……………………………………………………………………… 
Születési neve: ………………………………………………………………………………… 
Anyja neve……………………………………………………………………………………… 
Szül. hely: ……………………………………………szül idő……………………………..….. 
Családi állapota: …………………………………………………………...…………………… 
TAJ szám:……..………………………..…................ ………………………………………. 
Bejelentett lakóhely:……………………………………………………………………………. 
Tartózkodási helye:…………………………………………………………………………….. 
Életvitelszerű tartózkodási helye:………………………………………………………………. 
 
Kérelmezővel közös háztartásban (lakásban) élő személyek adatai: 

Név Születési év, 
hó, nap 

Anyja neve Rokoni 
kapcsolat 

TAJ szám 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

     

Kérelmező és családtagjai nettó havi jövedelme(i):  
 

A jövedelem típusa 
A kérelmező 
jövedelme 

Házastárs 
(élettárs) 
jövedelme 

Gyermek 
jövedelme 

Munkaviszonyból, munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyból származó 
nettó jövedelem és táppénz, 
Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás 

   

Vállalkozásból származó nettó jövedelem    
A gyermek ellátásához és gondozásához 
kapcsolódó támogatások (különösen: 
GYED, GYES, GYET, családi pótlék, 
gyermektartásdíj, árvaellátás) 

   

Önkormányzat és állami foglalkoztatási 
szerv által folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátás (álláskeresési járadék, rendszeres 
szociális segély, bérpótló juttatás stb.) 

   

Egyéb nettó jövedelem (alkalmi munka)    

Összes nettó jövedelem    

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó 



A kérelemhez csatolni kell a közüzemi szolgáltatásról kiállított számla másolatát! 

 
Milyen jogcímen lakik a lakásban1: tulajdonos, bérlő, albérlő, társbérlő, szívességi 
lakáshasználó, egyéb:…………………….. 
A háztartás nagysága: egyszemélyes, kétszemélyes, három vagy ennél többszemélyes 
Melyik lakhatással kapcsolatos költséghez kéri a támogatást2 

hulladékszállítás              áramdíj   vízdíj  gázdíj 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a KÉRELEM-ben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy 
- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti, 
- valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

igénybe vett támogatást pedig vissza kell fizetni, 
- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró 

hatóságnak. 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 
 

 
 
Szőlősgyörök, 20……………………….. 
              
                                                                                         …………………………………… 
                    ellátást igénylő 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  A megfelelő aláhúzandó 
2  A megfelelő aláhúzandó 



 
 

Nyilatkozat 
 

Különélésről és gyerektartásról 
 
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekemet/gyermekeimet 
egyedülállóként nevelem. 
 
Házastársamtól/élettársamtól ……….………..  óta különélek. 
 
A különélő házastársam/élettársam lakcíme: …………………………………………………. 
 
Gyermekem/gyermekeim után havi ……………………….. Ft gyerektartásdíjat kapok. 
 
Ha a különélő szülő nem fizet tartásdíjat annak oka, mit tett vagy mit szándékozik tenni annak 
érdekében - határidő megjelölésével, amely határidő elmulasztása esetén kérelmét el kell utasítani -, 
hogy a különélő szülő is hozzájáruljon a gyermek tartásához. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Tudomásul veszem, hogy a 2004. évi CLX. törvény 51.§ (5) bekezdésben foglaltak szerint az ügyfél, 
vagy képviselője, aki rosszhiszeműen az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, eljárási 
bírsággal sújtható. 

    
 ..………………………… 
Kérelmező/képviselő* aláírása 

 
Nyilatkozat 
 
Alulírott hozzájárulok, hogy az állami adóhatóságtól és más társhatóságoktól kérelmem elbírálása 
céljából szükség esetén igazolásokat beszerezzenek, valamint személyes adataimat a jogosultság 
megállapítása és teljesítése céljából kezeljék, továbbítsák.  
 
Kelt:……………………..…… 
                                                                                                …………………………… 

Kérelmező/képviselő* aláírása 
 
*Képviselő (meghatalmazott személy, gondnok) 
 

Képviseletre jogosult személy neve: ………………………………..…………………………. 

Telefonszáma (megadása önkéntes) …………………………………………………………… 

Gondnok eljárása esetén a kirendelő szerv neve és a határozat száma: ………….………….. 
………………………………………………………………………………………..………….. 

 
 

Szőlősgyörök, 20……………………….. 
              
                                                                                         …………………………………… 
                    ellátást igénylő 
 


