Érkezett:

Berente Község Önkormányzata
3704 Berente, Esze Tamás utca 18.

Tel.: 06/48-411-435

Kérelem
Önkormányzati rezsicsökkentési támogatás

Kérelmező neve:
Születéskori neve:
Állandó lakóhelye:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
TAJ száma:
Telefonszáma:
Támogatás kifizetésének módja:
Készpénzben, házipénztárból
Folyószámlára utalás

Számlaszám:_ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _

A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai:
Név

Szül.hely, idő

Anyja neve

Rokonsági
kapcsolat

TAJ szám

1.
2.
3.
4.
5.
Ügyiratszám:

Ügyintéző:

PTR ügyazonosító:
Dátum:…………………………………..

PTR azonosító:

kérelmező aláírása

házastárs/élettárs

nagykorú hozzátartozó

Berente Község Önkormányzata
3704 Berente, Esze Tamás utca 18.

Érkezett:
Tel.: 06/48-411-435

A kérelmező , valamint a vele közös háztartásban élők havi jövedelme forintban:

Jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek

Munkaviszonyból és
más foglakoztatási
jogviszonyból
származó
Közfoglalkoztatásból
származó

Társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, szellemi
és más önálló
tevékenységből
származó
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres szociális
ellátások
Önkormányzati,
járási hivatal,
munkaügyi szervek
által folyósított
ellátások
Egyéb jövedelem
Gyermekellátással
kapcsolatos
támogatások

Összesen:

Egy főre eső jövedelem havonta:………………………………………..Ft
Lakásviszonyok
Támogatással érintett lakás nagysága:……………………………………m2
Felelőségem tudatában kijelentem, hogy
-

életvitelszerűen a lakóhelyemen élek,
a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv
- a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatóság útján – ellenőrizheti.

kérelmező aláírása

házastárs/élettárs

nagykorú hozzátartozó

Érkezett:

Berente Község Önkormányzata
3704 Berente, Esze Tamás utca 18.

Tel.: 06/48-411-435
Nyilatkozat

Lakásfenntartás havi költségei:
lakbér /albérleti díj:…………………..Ft

áramdíj:………………………..Ft

társasházi közös költség:……………..Ft

fűtés költsége:…………………Ft

vízdíj:…………………………………Ft

szemétszállítás:………………..Ft

földgáz díj:……………………………Ft
kábel Tv szolgáltató:………………………… havidíj :……………………… Ft
internet szolgáltató:………………………….

havidíj:………………………..Ft

egyéb költségek:…………………………………………………………………..Ft
lakásvásárlással kapcsolatos havi egyéb törlesztő részlet:……………………….Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, és tudomásul veszem, hogy a valótlan adatközlés a
szociális támogatásokból való kizárást vonja mag után. Hozzájárulok, hogy az általam megadott adatok
valódiságát a Polgármesteri Hivatal ellenőrizze és a szociális információs rendszerben alkalmazza.

Tájékoztatás
Az önkormányzati rezsicsökkentési támogatás megállapításának feltétele, hogy az ellátást
igénylő Berente község Közigazgatási területén lakcímmel és lakástulajdonnal vagy bérlőként
lakásbérleti illetve használóként szívességi lakáshasználati jogviszonnyal rendelkezzen.
Ennek vizsgálatára a döntést hozó környezettanulmány lefolytatását kérheti.
Amennyiben az ügyfélnek felróható okból nem folytatható le a környezettanulmány abban az
esetben a kérelem elutasításra kerül.
A kérelemhez csatolni kell:
-

-

jövedelem igazolások /munkáltatói igazolás/hatósági bizonyítvány/nyugdíjfolyósító
által kiadott összesítő/gyermekellátással kapcsolatos támogatás utolsó havi szelvény
vagy bankszámla kivonat./
a kérelem benyújtását megelőző hónapban felmerülő kiadásokat igazoló számlák
/számlalevél és a befizetést igazoló csekk/villanyáram, vízhasználat, gáz vagy egyéb
tüzelő anyag költség, kábel tv, internet.

Kérem, hozza magával a kérelem leadásakor az Ön és házastársa/ élettársa, valamint az
Önnel egy háztartásban élő személyek lakcím és TAJ kártyáját!

Berente, ………………………..

kérelmező aláírása

házastárs/élettárs

nagykorú hozzátartozó

