Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata

KÉRELEM
lakbértámogatás megállapítására
Kérelmező (bérlő, bérlőtárs) neve: ……………………………………………………..
Születési neve: ………………………………………………………………………….
Anyja neve: …………………………………………………………………………….
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………..
Lakóhelye: ……………………………………………………………………………...
Tartózkodási helye: …………………………………………………………………….
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:………………………………………………….
Adóazonosító jele:………………………………………………………………………
Állampolgársága: ………………………………………………………………………
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ……………………………………………….
E-mail címe (nem kötelező megadni)…………………………………………………..
Az igénylő háztartásában együtt élő személyek:
Név:

Szül.hely, idő:

Havi nettó jövedelem:

…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Nyilatkozom, hogy tulajdonomban és a háztartásomban együtt élők tulajdonában:
(aláhúzással jelezni).
1. a) adófizetési kötelezettség alá eső gépjármű:

van - nincs

a gépjármű forgalomba helyezésének időpontja: ………………………………
b) szakorvos által igazolt egészségkárosodás:

igen - nem

2. a) saját használaton kívüli lakóingatlan, vagy üdülő - kivéve, ha annak
tulajdonjogát öröklés jogcímén, haszonélvezettel terhelten szerezte, s az jelenleg
is fennáll:
van - nincs
b) beépítetlen üdülőtelek:

van - nincs

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben szereplő adatok és
az általam becsatolt igazolások, nyilatkozatok tartalma a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 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.
A jelen kérelem alapján lefolytatott, szociális igazgatási eljárással kapcsolatos
adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat megértettem, a személyes
adataim szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához hozzájárulok.
G y ő r, …..................................................

….............................................................
kérelmező aláírása
Kérelemhez mellékelni kell!
A kérelmező és a vele egy háztartásban élő részéről:
- igazolás a jövedelemszámításra irányadó időszakra eső jövedelméről,
- a gyermek elhelyezése vagy a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági határozat,
- 30 napnál nem régebbi igazolás a 16. életévét betöltött, de 25. életévet még el nem
ért, önálló jövedelemmel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytató személy tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról.
A fenti jövedelmek igazolására
a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás vagy
a fizetési jegyzék,
b) álláskeresési ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerve által
kiállított igazolás,
c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a
tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap és a kérelem benyújtását megelőző hónapban
kifizetett ellátást igazoló nyugdíjszelvény, bankszámla kivonat,
d) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal által a lezárt adóévről kiállított igazolás,
e) vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal által kiállított igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan könyvelői
igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata,
f) tartásdíj esetén a felvett vagy fizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény,
bankszámla kivonat vagy átvételi elismervény,
g) ösztöndíjról a középiskola, vagy a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás
vagy az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom
vagy
h) az a)-g) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő
igazolás
nyújtható be.

