4. melléklet

SZENNYVÍZDÍJ TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE
Név: ………………………………………Születéskori név:…………………………………..
Születési hely, év, hó, nap:………………………………………………………………………
Anyja neve:……………………………………… TAJ szám: □□□□□□□□□
Családi állapot*: nőtlen, hajadon, házas, bejegyzett élettárs, élettárs, elvált, elvált bejegyzett
élettárs, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs
Állampolgársága*: magyar, vagy ; külföldi állampolgár esetén Magyarországon tartózkodás
jogcíme: bevándorolt, letelepedett, menekült, vagy ……………………………………………
Bejelentett lakóhely (lakcímet igazoló hatósági igazolvány szerint):
…………………………község ……………………… u. ……hsz. jogcíme:………………..
Bejelentett tartózkodási hely (lakcímet igazoló hatósági igazolvány szerint):
…………………………község ……………………… u. ……hsz. jogcíme:………………..
Ebből a tényleges tartózkodási hely:
…………………………község ……………………… u. ……hsz. jogcíme:……………….
Telefonszám (nem kötelező megadni): ____________________________
A kérelmezővel a lakásban életvitelszerűen együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy
bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személyek adatai:
Név

TAJ szám
Születési év, hó, nap

Lakásban
tartózkodás
jogcíme

Bejelentett lakóhely/
tartózkodási hely ebből:
tényleges tartózkodási
hely

•

a megfelelő rész aláhúzandó

JÖVEDELEMNYILATKOZATA SZENNYVÍZDÍJ TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ
A jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell:
A kérelmező és háztartásában élő személy - a kérelem benyújtását megelőző hónap – nyugdíjszelvényét,
vagy előző havi munkaviszonyból származó jövedelméről szóló igazolását (a kérelem mellékletét képező
formanyomtatványon), vállalkozó esetén az előző évi adóbevallás másolatát, vagy NAV (Nemzeti Adó- és
Vámhivatal) igazolást, valamint az adóbevallással lezárt időszak és a kérelem benyújtását megelőző
hónapig keletkezett jövedelemről nyilatkozatot (a kérelem mellékletét képező formanyomtatványon),
ösztöndíj esetén egy évre vonatkozó igazolást, gyermektartásdíjból, rokoni támogatásból vagy egyéb
jogcímen kapott jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap jövedelmének egy havi
átlagáról nyilatkozatot (a kérelem mellékletét képezı formanyomtatványon).
Egyéb jövedelmekről: (GYES, GYET, családi pótlék, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás, rendszeres
szociális ellátás, fizetett tartásdíj, stb.) a kérelem benyújtását megelőző hónap igazoló szelvényét kell
csatolni!

A jövedelmek típusai

A
kérelmező

jövedelme
1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem (adóbevallás 1/12
része)
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű
jog átruházásából származó évi
jövedelem 1/12 része
4. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (GYED, GYES,
GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)
6. Munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás
7. Föld bérbeadásából származó
jövedelem
8. Egyéb (különösen: kapott
tartásdíj, ösztöndíj,
értékpapírból származó
jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.)

9. Összes jövedelem

A kérelmezővel
közös
háztartásban élő
házastárs
(élettárs)
jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon
jövedelme

összesen

Ügyintéző tölti ki:
Egy főre jutó havi jövedelem: ____________________________ Ft/hó.
Szolgáltató neve:__________________________________________________________
N Y I LAT K O Z AT
A SZENNYVÍZDÍJ TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
1) Munkaviszonyból/vállalkozásból származó jövedelmemen kívül a kérelem benyújtását
megelőző naptári évben más jövedelmem volt** nem volt** (amennyiben volt
adóbevallásom másolatát csatolom)

2) lakcímemen ___________ fő van bejelentkezve, azonban……………………….(név)
életvitelszerűen nem ezen a lakcímen él
3) szennyvízdíj támogatásban részesültem: igen* nem*, ha igen, melyik évben:…………
4) a háztartásomban élő személy szennyvízdíj támogatásban részesül/t: igen*
amennyiben igen, melyik évben _________________

nem*

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben, valamint a jövedelem- és
vagyonnyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő
felhasználásához, kezeléséhez.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 10. § (7) bekezdése
alapján az önkormányzat – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága
útján – ellenőrizheti.
Dátum: _______________________
______________________________________
az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselőjének
aláírása
* a megfelelő rész aláhúzandó
** akkor kell kitölteni, ha a kérelmező vagy a háztartásában élő személy a kérelem benyújtását megelőző egy naptári évben
vállalkozó volt

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS
(csak az alábbi nyomtatványon kiállított igazolás fogadható el)
Munkáltató megnevezése: ___________________________________________________________
Név: _____________________________________________________________________________
Lakcím: ______________________________________________ alatti lakos jövedelmének igazolása
Munkaviszony kezdete: ___________________________
A számított havi nettó jövedelem (munkáltató tölti ki): ________________________,- Ft.

Dátum: ______________________________
P. H.

munkáltató aláírása

