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6. melléklet a 36/2010. (XII.01.) rendelethez 
 

 
K É R E L E M  

 
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ LAKÁSBAN LAKÓK 

LAKBÉRTÁMOGATÁSÁHOZ 
 

I.  
Kérelmező személyes adatai 

 
Neve: ………………………………………………………………………………………….. 

Leánykori neve: …………………………………………………....................................... 

Szül. helye, ideje: ……………………………………………………………….................. 

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

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

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

Telefonszám:………………………………………………………………………………… 

Kérelmező és vele közös háztartásban élők adatai: 
 
A bérlővel együtt élők adatai: 

Név lakáshasználat 
jogcíme 

születési 
év 

foglalkozás havi nettó 
jövedelem 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

II. 

AZ EGYÜTTÉLŐK VAGYONI ADATAI 

(amennyiben az együttélők nem rendelkeznek vagyonnal, a 
vagyonnyilatkozatot át kell húzni!) 

Ingatlanok 
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1.Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon címe: ......................................város/község 

................................................. út/utca .......... hsz., alapterülete: .............. m2,  

tulajdoni hányad: ............................. a szerzés ideje: ................................ év.  

Forgalmi érték: :................................... Ft. 

 
 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon címe: ..........................................................  

város/község ................................................. út/utca ......... hsz., alapterülete: 

........... m2, tulajdoni hányad:............................., a szerzés ideje: 

....................................... év.  

Forgalmi érték: .................................Ft. 
 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon megnevezése 
(zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):  

...................................................................................................................................
címe:.......................................................város/község..................................út/utca 

............. hsz., alapterülete: ...................... m2, tulajdoni hányad ......................, a 
szerzés ideje: .............. év. 

 

Forgalmi érték: .................. ………….Ft.  

 

 

4. Termőföldtulajdon megnevezése:……................................................  

címe:…….......................................város/község….......................................... út/utca 

.......... hsz., alapterülete: ............ m2, tulajdoni hányad ............., a szerzés ideje: 

............. év.  

 

Forgalmi érték: ............................. Ft. 
 

I I I .  
 

I  G  A  Z  O  L  Á  S  
 

………………………………………………………………………….……… munkáltató 
igazolom, hogy …………………………………………………..…………………( név ) 
Szombathely, …………………………………………………………..… szám alatti lakos 
………..év ….……………....hónapban elért – levonások nélkül – összes nettó 
jövedelme (táppénz) …………….. Ft, azaz …………………..…………………..…forint. 

Jelenleg táppénzen:         van         nincs 
Fenti jövedelemből gyermektartásdíjat vonnak: igen, …………….Ft-ot               nem 
 
Fentieken túlmenően: 
Családi pótlék összege: …………………….. Ft 
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Étkezési támogatás : …………………..Ft/hó 
Ruhapénz 1 hónapra jutó összege (megelőző 12 hónap átlagában):………..Ft 
13. havi juttatás 1 hónapra jutó összege (megelőző 12 hónap átlagában):………..Ft 
Egyéb juttatás 1 hónapra jutó összege: ……………Ft 
 
Szombathely, …………………………………….. 
 
 
        …………………………………… 
        munkáltató cégszerű aláírása       

 
 

I  G  A  Z  O  L  Á  S  
 

………………………………………………………………………….……… munkáltató 
igazolom, hogy …………………………………………………..…………………( név ) 
Szombathely, …………………………………………………………..… szám alatti lakos 
………..év ….……………....hónapban elért – levonások nélkül – összes nettó 
jövedelme (táppénz) …………….. Ft, azaz …………………..…………………..…forint. 

Jelenleg táppénzen:         van         nincs 
Fenti jövedelemből gyermektartásdíjat vonnak: igen, …………….Ft-ot               nem 
 
Fentieken túlmenően: 
Családi pótlék összege: …………………….. Ft 
Étkezési támogatás : …………………..Ft/hó 
Ruhapénz 1 hónapra jutó összege (megelőző 12 hónap átlagában):………..Ft 
13. havi juttatás 1 hónapra jutó összege (megelőző 12 hónap átlagában):………..Ft 
Egyéb juttatás 1 hónapra jutó összege: ……………Ft 
 
Szombathely, …………………………………….. 
 
 
        …………………………………… 
                   munkáltató cégszerű 
aláírása       
 
 
Havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző (1) hónap jövedelmét 
kell igazolni. 

 
 
 
Hozzájárulok, hogy az eljárás során megadott valamennyi adatot a Szombathely 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kezelje. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben megadott adatok, a 
vagyonnyilatkozatban foglaltak a valóságnak megfelelnek. A nyilatkozatban foglaltak 
valódiságát a Lakásiroda ellenőrizheti. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a 
kérelmező valótlan adatot közöl, vagy a döntéshozót bármilyen módon megtéveszti, az 
igénybe vett támogatást egyösszegben vissza kell fizetni.   
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Szombathely, ……......................... 
 
 
...................................………..                                                  ......................................... 
           bérlő aláírása                                                                           bérlő aláírása 
 


