1. függelék a 6/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelethez
LAKÁSIGÉNYLŐ LAP
önkormányzati szociális lakások bérléséhez
I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakóhely és bejelentkezés időpontja:
.......................................................................................................................................................
Tartózkodási hely és bejelentkezés időpontja:
.......................................................................................................................................................
2. A kérelmező családi állapota:
□ egyedülálló
□ házastársával/élettársával él együtt
3. A házastárs/élettárs személyi adatai:
Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakóhely és bejelentkezés időpontja:
.......................................................................................................................................................
Tartózkodási hely és bejelentkezés időpontja:
.......................................................................................................................................................
4. A kérelmezővel együtt élő, eltartott gyermekeinek és családtagjainak száma összesen
.......... fő
Név
Születési hely, év, hó,
16. évet betöltött
Megjegyzés*
nap
személy esetén az
oktatási intézmény
megnevezése

II. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő
gyermekeinek a nettó havi jövedelme forintban:
A jövedelem típusa

Kérelmező Házastársa
(élettársa)

Gyermekei és más, együttköltöző családtagjai

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
2.
Társas
és
egyéni
vállalkozásból,
őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
3. Alkalmi munkavégzésből
származó
4. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
5. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres
szociális ellátások
6.
Önkormányzat
és
munkaügyi
szervek
által
folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem

Egy főre jutó nettó havi családi jövedelem:………………………………………………Ft

Dátum: ..................................................

....................................................
kérelmező

.............................................................
nagykorú hozzátartozók aláírása

Kitöltési utasítás:
 A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását
megelőző három hónap nettó átlagjövedelmét kell szerepeltetni.
 A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző
évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában
szereplő, illetve az alkalmi munkavégzésből származó évre vonatkozó összeg 12-vel
osztott részét kell beírni.
 A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást
vagy annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a
jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.
 Az egy főre jutó havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a
közeli hozzátartozók számával.
 A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá
kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes,
helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

2. függelék a 6/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelethez
Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyi adatai
Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ........................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................
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.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni
hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .............
város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni
hányad: ........................, a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ......................
címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz.
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe:
............................. város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete:
........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű: '
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: ............... év .............................. hó ............ nap

................................................
aláírás

Megjegyzés:
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 hivatalos pénznemében is fel kell
tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell
feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

