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ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* 

szennyvízközmű-bekötési támogatás és/vagy szennyvízközmű érdekeltségi hozzájárulás 

megfizetésének támogatására (aláhúzandó) 

 

I. KÉRELMEZŐ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ ADATAI: 

1. Kérelmező neve: …………………………………………………...……………………… 

2. Születési név: …………………………………….…………...……………………… 

3. Születési helye:………………………….…ideje:……….év……..……….…hó……nap 

4. Anyja születéskori neve:………………………………………………………………… 

5. Társadalombiztosítási azonosító jel:    

6. Családi állapota:  A.) egyedülálló (nőtlen, hajadon) 

     B.) házasságban él 
     C.) élettárssal él 

     D.) különváltan él (amennyiben lakcímük különböző)  
     E.) özvegy 
     F.) elvált (bírósági ítélet száma:…………………….) 
 

7. Állampolgársága:……………………………………………………………. 

8. Telefonszám: (nem kötelező megadni)………………………………………. 

 
II. LAKCÍME: 

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

……………………………………………….utca………………sz…………em………ajtó 
 

Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………. 
 
A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos, résztulajdonos, bérlő, családtag 
 
 

III. BEKÖTÉS ADATAI 
 

A szennyvízbekötéssel érintett szakasz mérete: ………………………………………… 
 

A szennyvízbekötés összes költsége: …………………………………………………..Ft 
 

A bekötés költségének számlával igazolt összege: …………………………………….Ft 

       
    



 

Átvételi díj számlával igazolt összege: ……………………………………………….Ft 
 

Érdekeltségi hozzájárulás mértéke: ……………………………………………………Ft 
 
Érdekeltségi hozzájárulást megfizette/nem fizette. Aláhúzandó! 

 

IV. A LAKÁSBAN BEJELENTETT LAKÓHELLYEL VAGY TARTÓZKODÁSI HELLYEL 

RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK: 

     Név, 

     születéskori név, 
rokonsági foka 

 
Családi 
állapota 

 

Születési helye, 
ideje (év, hó, nap), 

TAJ-száma 
 

Anyja 

születéskori 
neve 

 

 
Foglalkozása 

(nyugdíjas 
esetén 

törzsszám) 
 

   

 

…………………………….. 

 

  

   

 

…………………………….. 

 

  

   

 

…………………………….. 

 

  

   

 

…………………………….. 

 

  

 

V.1. A KÉRELMEZŐ VALAMINT A VELE EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK NETTÓ HAVI 

JÖVEDELME: 

 A. B. C. 

A jövedelem típusa 
Kérelmez

ő 

A kérelmezővel közös háztartásban 

élő további személyek 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból 

származó 

ebből: közfoglalkoztatásból származó  

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelő i, illetve 

szellemi és más önálló tevékenységből származó  

      

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások       

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális 

ellátások 

      

5. Önkormányzat és munkaügyi s zervek által fo lyósított 

ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem       



7. Összes jövedelem       

VI. RÉSZESÜL-E AZ ALÁBBI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK VALAMELYIKÉBEN 

(aláhúzandó): 

 

- Lakásfenntartási támogatás 

- Aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély)  

- Gyermekvédelmi kedvezmény 

 

VII.    NYILATKOZATOK 

 
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 – az állami adóhatóság illetékes adóigazgatósága útján – 
ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül,  a 

jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt 
összegben visszaköveteli.  
 

 
Kelt: ....................................................................., ....................................................  

 
 

........................................................................... ..................................................................... 

kérelmező kérelmező 

 
 

 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ 

 

1. Személyi adatok: egyedülálló az a személy, aki hajadon, özvegy, elvált vagy házastársától 
külön él, kivéve, ha élettársa van. 

2. Jövedelem: A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó 

személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi 
adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást, a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni 

szükséges. 
3. A kérelemhez csatolandó mellékletek:  

- a kérelmezővel közös háztartásban élő valamennyi jövedelemmel rendelkező családtag 
utolsó havi jövedelméről szóló munkáltatói igazolás  

- postai úton kapott jövedelem esetén az utolsó havi postai szelvény (GYES, családi pótlék, 
nyugdíj, álláskereső ellátás, gyermektartásdíj stb.), vagy számlakivonat 

- indokai alátámasztásaként csatolandó orvosi igazolás, gyógyszerköltség igazolása, 
munkanélküliség tényének igazolása, kórházi zárójelentés, eredeti temetési számla, 
iskolalátogatási igazolás 


