
13. melléklet 

 

KÉRELEM 

Rezsitámogatás megállapításához                                              

 

Az igénylő adatai: 

1. Kérelmező neve: ______________________________________________________________ 

születési név: ___________________________________________________________________ 

(Nyomtatott nagybetűkkel szíveskedjen kitölteni!) 

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): _______________________________________ 

Születési helye: __________________________ Anyja neve: _____________________________ 

Születési idő: ______________ év ____________________ hónap _______ nap 

Telefonszám, e-mail cím: __________________________________________________________ 

2. Állampolgársága: magyar, bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, 

menekültként vagy oltalmazottként elismert státuszt elismerő határozat száma: ________/20______ 

(A megfelelő rész aláhúzandó!)  

3. Családi állapota:  

egyedülálló (hajadon, nőtlen), házastársával / élettársával / bejegyzett élettársával lakik együtt, 

házastársától külön élő, elvált, özvegy 

(A megfelelő rész aláhúzandó!)  

4. Lakóhely:  

_________________________ helység ________________________ utca ________ sz. ________ 

5. Tartózkodási hely:  

Ráckeresztúr, ____________________________________________ utca ________ sz. _________ 

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek. 

(A megfelelő rész aláhúzandó!) 

A rezsitámogatás iránti kérelem november 1-től december 15-ig nyújtható be.  

 



6. A kérelem benyújtásának időpontjában a települési támogatást kérő családjában lakók 

adatai: 

 

  

A B C D E F 

Név 

(ha eltérő, a születési 

neve is) 

Anyja neve 

Születés 

helye, ideje 

(év, hó, nap) 

Társadalom- 

biztosítási  

Azonosító Jele 

18. életévét betöltött 

személy esetén azon 

oktatási intézmény 

megnevezése, ahol 

tanul 

Kérelmezővel 

fennálló rokoni 

kapcsolat 

1.   

 

 

          

2.  

 

  

          

3.  

 

  

          

4.  

 

  

          

5.  

 

  

          

 

(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége. 

közeli hozzátartozó: 

a) a házastárs, az élettárs,  
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,  nappali oktatás 

munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 

tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,  
c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, 

illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),  

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;  
háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)  

7. Jövedelmek Igazolása 

A jövedelmek típusai 
A kérelmező 

jövedelme 

A kérelmezővel 

közös 

háztartásban élő 

házastárs 

(élettárs) 

jövedelme 

Kérelmezővel 

közös 

háztartásban 

élő egyéb 

hozzátartozó 

jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

(pl. közfoglalkoztatásból) 

származó 

    

2. Társas és egyéni 

vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó  
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4. Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátás 

    

5. A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatás (GYED, GYES, 

GYET, családi pótlék, 

gyermektartásdíj, árvaellátás) 

    

6. Önkormányzat, járási hivatal 

és munkaügyi szervek által 

folyósított ellátás  

  

 

 

 

 

7. Alkalmi munkavégzésből 

származó jövedelem  

    

8. Egyéb jövedelem (pl. 

ingatlan, ingó vagyontárgyak 

értékesítéséből, bérbeadásából 

származó jövedelem, ösztöndíj) 

    

9. Háztartás összes jövedelme:                                                                                                    Ft                                                

10. Egy főre jutó havi jövedelem:                                                                                                Ft 

(A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál 

régebbiek nem lehetnek!) 

 

8. Lakásviszonyok: 

 

1. A támogatással érintett lakás nagysága: ........................................... m2. 

 

2. A lakásban tartózkodás jogcíme: ......................................................................................... 

 

9. A jogosultság megállapításának indoka: (A megfelelő rész aláhúzandó.) 

- aktívkorúak ellátásában részesülök 

- időskorúak járadékban részesülök 

- rehabilitációs vagy rokkantási ellátásban részesülök 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök 

- hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű vagyok 

- a háztartásban tartósan beteget vagy fogyatékkal élőt gondozok 

- a gyermekét egyedül nevelő szülő vagyok 

- a szolgáltató legalább egy hónapban a villamos energiát és a földgázt lakossági piaci áron 

szolgáltatta 

 



10. A rezsitámogatásra vonatkozó adatok:  

 

Villanyáram vételezésének mennyisége és összege: ____________________________________ 

 

Földgáz vételezésének mennyisége és összege: ________________________________________ 

 

A kérelem rövid indoklása: ________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

(A kérelemhez csatolni kell a kérelmező nevére és ráckeresztúri lakóhelyére kiállított villanyáram 

és földgáz számlát, továbbá a lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolatát.) 

 

Egyéb 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 - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.  

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához.  

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

Ráckeresztúr, _____________ év______________________ hó ___________ nap  

 

______________________________ 

kérelmező aláírása 


