
1. melléklet a 
15/2022. (X.10.) önkormányzati rendelethez 

 
K É R E L E M 

Zámoly község veszélyhelyzeti lakásfenntartást segítő 
települési támogatás megállapításához 

 
Kérelmező adatai: 

Kérelmező neve: ……………………………………………….. születési neve: ……………………………. 

Születési helye: …………………………….……….……… idő: …….. év ……………… hónap ……. nap 

Anyja születési neve: ………………………………… kérelmező állampolgársága: ………………… 

Kérelmező TAJ száma: ………………………………………… 

Lakóhelye: ……………………………………………………………………..…………………………………….... 

Tartózkodási helye: ………………………………………………………………………………………………… 

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, 
tartózkodási helyet kell feltüntetni.) 
 

Nyilatkozat a kérelmező és a vele együtt élő családtagokról 
 

 Neve és születési neve Születési helye, 
ideje Anyja neve TAJ száma 

Kérelmező     

Házastárs/ 
Élettárs 

    

Gyermeke     

Gyermeke     

Gyermeke     

Gyermeke     

  
□  A kifizetést a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Házipénztárából kérem. 
 
□ A kifizetést banki átutalással a …………………………….. banknál vezetett 
………………………………………………….…………….. számú folyószámlára kérem. 
 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen  
 

a lakóhelyemen / tartózkodási helyemen 
élek.      (Megfelelő szó aláhúzandó!). 
 
Zámoly, ………év ……………………….. hónap …….. nap. 
 
        ………………………………………………….. 
            kérelmező aláírása 



Kérelmező Házastárs / Élettárs Egyéb rokon Összesen

1. Munkaviszonyból, 

munkavégzésből 

származó jövedelem

2. Vállalkozásból 

származó jövedelem

3. Alkalmi 

munkavézésből 

származó jövedelem

4. Táppénz és 

gyermekgondozási 

támogatások

5. Nyugdíj és egyéb 

nyugdíjszerű ellátások

6. Önkormányzat és 

munkaügyi szervek 

által folyósított 

ellátások

7. Egyéb jövedelem

I. Jövedelem összesen

Összes jövedelmet 

csökkentő tényezők

II. Összes nettó 

jövedelem

III. Egy főre jutó 

jövedelem

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok az adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Zámoly, 20…… , …....................... hó …......  nap                                           …...............................................

                    kérelmező aláírása

Tudomásul veszem, hogy az adatok valódiságát a 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a 

szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Nettó jövedelem (Ft / hónap)
Jövedelem típusa

A kérelmező és a vele közös háztartásba bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezők 

jövedelmi helyzete



VAGYONNYILATKOZAT 
(Abban az esetben is ki kell tölteni, ha vagyonnal nem rendelkezik. Jelölje ezt a rovatok 
kihúzásával!)  

I.) Személyes adatok 
 

1. Az ellátást igénylő neve (születési neve is): …………………………………………….. 

2. Anyja neve:      …………………………………………….. 

3. Születési helye, ideje:     …………………………………………….. 

4. Lakóhelyének címe:     …………………………………………….. 

5. Tartózkodási helyének címe:   …………………………………………….. 

6. TAJ száma:      …………………………………………….. 

 
II.) A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona 

 
A.) Ingatlanok 

 
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: …… 

……………………………………………………….. város, község .. ……………………… 
…………………………………. út, utca ……………szám, helyrajzi szám.  
Becsült forgalmi értéke:1………………………………. Ft 

 
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: ….. 

…………………………………………………………. város, község ……………………. 
………………………………… út, utca …………….szám, helyrajzi szám. Alapterülete: ………….m2. 
Tulajdoni hányad: ………………… A szerzés ideje: …………………… év 
Becsült forgalmi értéke:1……………………………. 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület (épületrész) tulajdon (vagy állandó használat) címe 
………………………………………………………. város, község ……………………. 
………………………………… út, utca …………….szám, helyrajzi szám. Alapterülete: ………….m2. 
Tulajdoni hányad: ………………… A szerzés ideje: …………………… év 
Becsült forgalmi értéke:1……………………………. 
 

4. Termőföld tulajdon agy állandó használat) címe …………………………………………. város, 
község …………………….…………………… út, utca …………….szám, helyrajzi szám. Alapterülete: 
………….m2. Tulajdoni hányad: ………………… A szerzés ideje: …………………… év 
Becsült forgalmi értéke:1……………………………. 

 
 

B.) Egyéb vagyontárgyak 
 

1. Gépjármű: 
a) személygépkocsi: ……………………………… típus …………..…….rendszám. 

A szerzés ideje: …………………………….. 

 
1 Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 



Becsült forgalmi érték2: ……………………………………. Ft 
 

b) tehergépjármű, autóbusz ……………………… típus …………..…….rendszám 
A szerzés ideje: …………………………….. 
Becsült forgalmi érték3: ……………………………………. Ft 
 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a 
nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 
felhasználásához, kezeléséhez. 
 
Zámoly, ……év ……………………. hónap ….. nap 
 
 
 
       ………………………………………………….. 
          kérelmező aláírása 
 
Megjegyzés: 
Kérjük a vagyonnyilatkozatban megjelölt ingatlanok helyrajzi számának feltüntetését! 
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, 
akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell 
kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar 
Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatal 
pénznemében is fel kell tüntetni. 
 
 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a vagyonvizsgálat az egész háztartás vagyoni helyzetére 
terjed ki, ezért kérjük, szíveskedjenek a mellékelt vagyonnyilatkozat (esetenként több 
példányban történő) kitöltésével az ügy érdemi elbírálását elősegíteni. 

 
2 Becsült forgalmi értékként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értéket kell 
feltüntetni. 
3 Becsült forgalmi értékként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értéket kell 
feltüntetni. 


