
 

KÉRELEM  

RENDKÍVÜLI REZSITÁMOGATÁS  MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ  

 

1. Adatok 

Jelen támogatás igénylése során kérelmező a szolgáltatóval szerződésben álló fogyasztó, akinek a 

nevére a közüzemi számla kiállításra került. 

 

Igénylő, fogyasztó neve (leánykori név is):   

Születési hely, idő:   

Anyja neve:  Családi állapot:   

TAJ szám:  Állampolgársága:   

Állandó lakóhely:   

Tartózkodási hely:   

Telefonszám:   Adószám:   

Életvitelszerűen: állandó lakóhelyemen - tartózkodási helyemen élek. (A megfelelő aláhúzandó!) 

Munkahely, foglalkozás:   

Számlavezető bank neve:  

Az igénylő bankszámlaszáma:  

                -                -                 

Postai kézbesítés esetén a cím:………………………………………………………………………………………………….. 

Házastárs, élettárs neve:   

Születési hely, idő:   

Anyja neve:  Családi állapot:   

TAJ szám:  Állampolgársága:   

Állandó lakóhely:   

Tartózkodási hely:   

Telefonszám:   Adószám:   

Életvitelszerűen: állandó lakóhelyemen - tartózkodási helyemen élek. (A megfelelő aláhúzandó!) 

Munkahely, foglalkozás:   

 

 

 

 



A kérelem valamennyi pontjának pontos kitöltése KÖTELEZŐ! 

Kérelem tárgya 

 

Kérem aláhúzni, hogy melyik támogatás iránt nyújtja be kérelmét! 

a) közüzemi támogatás 

• igazolni szükséges a kérelem benyújtását megelőző 1 hónapban kiállított közüzemi 

(villamosenergia, földgáz) számlát, mely alapján megállapítható, hogy versenypiaci költségeket 

tükröző áron jogosult igénybe venni a szolgáltatást 

 

b) tüzelőanyag 

• a kérelem 4. pontjába szereplő nyilatkozat megjelölése arról, hogy fűtésként csak szilárd 

tüzelőanyaggal működő fűtőberendezést használ 
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2. A kérelem benyújtásának időpontjában a segélyt kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai (házastárs, élettárs, gyermek(ek), 
szülő(k):  

Név Születési hely, idő TAJ szám 
Rokonsági fok 

(házastárs, élettárs, gyermek, szülő, 
stb.) 

Iskola/ munkahely megnevezése 

     

     

     

     

     

     

     

     

    
 

 

     

 
 
Budakalász, 202……év ………………………hó …………. nap 
 
 

   
Kérelmező aláírása 
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3. Jövedelmi adatok (kitöltése kötelező) *:  

A jövedelmek típusai 
Kérelmező 
jövedelme 

A kérelmezővel 
közös 

háztartásban 
élő házastárs 

(élettárs) 
jövedelme 

A kérelmező családjában élő egyéb 
rokon jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre 
irányuló egyéb 
jogviszonyból 
származó jövedelem 
és táppénz 

      

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból 
származó jövedelem 

      

3. Rendszeres 
pénzbeli ellátás (FHT, 
RSZS, ápolási díj, 
stb.) 

      

3. Ingatlan, ingó 
vagyontárgyak 
értékesítéséből, 
vagyoni értékű jog 
átruházásából 
származó jövedelem 

      

4. Nyugellátás, 
baleseti nyugellátás, 
egyéb nyugdíjszerű 
ellátások 
(árvaellátás) 

      

5. A gyermek 
ellátásához és 
gondozásához 
kapcsolódó 
támogatások (GYES, 
GYED, GYET, családi 
pótlék, 
gyermektartásdíj, 
stb.) 

      

6. Munkaügyi 
szervek által 
folyósított 
rendszeres pénzbeli 
ellátás 

      

7. Föld és 
bérbeadásából 
származó jövedelem 

      

8. Egyéb (pl.: 
ösztöndíj) 

      

9. Összes jövedelem       
 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). ____________________ Ft/hó. 
 

(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-8 pontjaiban feltüntetett jövedelmek 
valódiságát igazoló iratokat, melyek a benyújtás napján nem lehetnek 30 napnál régebbiek!) 
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4. Egyéb nyilatkozatok: 

 
 

Ezúton nyilatkozom arról, hogy a háztartásban fűtésként csak szilárd tüzelőanyaggal működő 

fűtőberendezést használok.  

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam 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. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a 

NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás és közigazgatási eljárás során 

történő felhasználásához, kezeléséhez.  

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és 

rosszhiszeműen felvett támogatás összegét a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli. 

 

 
 

Budakalász, …………… év……….………………….. hó………….. nap 
 
 

 

 

     

 kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása 
 bejegyzett élettársa aláírása 
 
 
   

kérelmezővel közös háztartásban élő 
nagykorú személy(ek) aláírása 
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Vagyonnyilatkozat 

I. A kérelmező személyes adatai 

Név:   

Születési név:   

Anyja neve:   

Születési hely, év, hó, nap:   

Állandó lakóhely:   

Tartózkodási hely:   

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:   

II. A háztartás valamennyi tagjának 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  

 

B. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű:  

a) személygépkocsi: típus .............................................................. rendszám…………………………………. 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 

  Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft  

b )tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ............................................... típus:  

........................................ rendszám: …………………………. 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 



A kérelem valamennyi pontjának pontos kitöltése KÖTELEZŐ! 

  Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft  

 

*Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell 

feltüntetni.  

**Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás és közigazgatási eljárás 

során történő felhasználásához, kezeléséhez.  

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a 

jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatás összegét a folyósító szerv kamattal megemelt 

összegben visszaköveteli. 

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

 

   

 kérelmező aláírása 

 

 


