
BÉKÉSI POLGÁRMESTERI HIVATAL   

5630 Békés, Petőfi u. 2., Tel.: (66) 411-011   

________________________________________________________________ 
 

KÉRELEM  

ÖNKORMÁNYZATI ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 

 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

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

1.1.2. Születési neve: ……………………………………………………………………………………….. 

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

1.1.4. Születési helye, ideje: ………………………………………………………………………………… 

1.1.5. Lakóhely: 

 Település: …………………………………………………………………………………………… 

Irányítószám: ……………………………………………………………………………………….. 

utca/út/tér: ………………………………………………………………………………………….. 

épület/lépcsőház: …………………………………………………………………………………… 

emelet/szám: ……………………………………………………………………………………….. 

1.1.6. Tartózkodási hely: 

 Település: …………………………………………………………………………………………… 

Irányítószám: ………………………………………………………………………………………... 

utca/út/tér: …………………………………………………………………………………………... 

épület/lépcsőház: ……………………………………………………………………………………. 

emelet/szám: ………………………………………………………………………………………… 

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:          

1.1.8. Állampolgársága: ………………………………………………………………………...................... 

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

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ………………………………………………………………. 

 

1.2. A kérelemmel érintett lakás adatai: 

 Nagysága:   ………………… m2 

 Szobák száma:  ………………… db  

 Komfortfokozat:  ……………………………………………………………………………….. 

 

Fogyasztó/adós neve:  ……………………………………………………………………………….. 

 

1.3. A lakásban tartózkodás jogcíme: 

□ tulajdonos 

□ bérlő 

□ haszonélvező 

□ egyéb: …………………………………………………………………………………………….. 
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2. A kérelemmel érintett lakásban bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

személyek adatai:   
Név Születési hely, Jogcím 

(rokonsági fok) 

Társadalombiztosítási 

Azonosító Jel év, hó, nap 

 

 

   

 

 

 

   

 

    

 

 

 

   

 

 

 

   

 

    

  

 

3. A háztartás tagjainak jövedelmi adatai 

A jövedelmek típusai A kérelmező 

jövedelme 

A kérelmezővel 

közös 

háztartásban élő 

házastárs 

(élettárs) 

jövedelme 

A kérelmezővel közös 

háztartásban élő egyéb rokon 

jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 

jogviszonyból származó 

ebből: közfoglalkoztatásból származó 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más önálló tevékenységből 

származó 

      

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 

(GYED, GYES, GYET, családi pótlék, 

gyermektartásdíj, árvaellátás) 

      

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 
      

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi 

szervek által folyósított ellátások 
      

6. Alkalmi munkavégzésből származó       
7. Összes jövedelem       

 

Egy főre számított családi jövedelem (ügyintéző tölti ki): …………………………………… Ft/hó 

 

4. Vagyonnyilatkozat 

4.1. A kérelmező személyes adatai 

Neve:    ……………………………………………………………………………………………………………… 

Születési neve:   ……………………………………………………………………………………………………..  

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

Születési hely, év, hó, nap: …………………………………………………………………………………………      

 Lakóhely: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Tartózkodási hely: …………………………………………………………………………………………………. 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …………………………………………………………………………….. 

4.2. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás 

valamennyi tagjának vagyona 

A. Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község 

................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m
2
, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: 

................ év 
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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: ........... m
2
, 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: ........... m
2
, tulajdoni hányad: ................., a 

szerzés ideje: ................ év 

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

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ 

város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m
2
, tulajdoni hányad: ...................., a 

szerzés ideje: ................ év 

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

 

B. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű: 

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

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

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

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

rendszám 

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

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

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a 

szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 

5. Nyilatkozatok 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy  

- életvitelszerűen a kérelemmel érintett ingatlanban élek, 

- a 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 Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

Békés, 2016. ………………….. hó …………. nap 

 

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

kérelmező aláírása 

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

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

   

Kérelem benyújtásának helye: Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 5630 Békés, Jantyik u. 1. 

Kérelem benyújtásának ideje: 2016. ………………. hó ……. nap 

Kérelem elbírálásnak helye: Békési Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály 

Átadás - átvétel időpontja: 2016. ………………. hó ……. nap 

Átadó adósságkezelési tanácsadó aláírása: ………………………………………………………………… 

Átvevő ügyintéző aláírása: ………………………………………………………………………………….  
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ÜGYFÉL TELJESÍTÉSI NYILATKOZATA 

 

Név:     ……………………………………………………………………………………….. 

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

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

Születési helye, ideje: ……………………………………………………………………………………….. 

Lakóhely:   ……………………………………………………………………………………….. 

Tartózkodási hely: ……………………………………………………………………………………….. 

szám alatti lakos 

- nyilatkozom, hogy az adósságkezelési szolgáltatás keretein belül adósságom legalább 50%-át 

önrészként megfizetem 

o egy összegben 

o …………….. havi részletfizetéssel (legfeljebb 12 hónap), 

- nyilatkozom, hogy az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt együttműködök az 

adósságkezelési tanácsadóval, ennek keretei között 

o hozzájárulok az adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi 

megismeréséhez és nyilvántartásához, 

o aktívan közreműködök az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában, 

o havonta legalább egy alkalommal személyesen felkeresem a tanácsadót és tájékoztatom az 

adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, 

- hozzájárulok, hogy az adósságkezelési szolgáltatásban való részvétel időtartama alatt a Békési 

Polgármesteri Hivatal szociális szervezeti egysége a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 

adósságkezelői tanfolyamot végzett családgondozójától tárgyi adósságommal kapcsolatban 

információt kérjen.  

 

Békés, 2016. ………………….. hó …………. nap 

 

………………………………………………... 

        kérelmező aláírása 

 

ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ JAVASLATA 

 

A Békési Szociális Szolgáltató Központ adósságkezelői tanfolyamot végzett családgondozójaként Békés 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló rendelete 36. § c) 

pontja alapján kérelmező adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonását  

  javaslom, az alábbi indokkal: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

  nem javaslom, az alábbi ok miatt: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
                 

Békés, 2016. ………………….. hó …………. nap 

 

        ………………………………………………... 

adósságkezelési tanácsadó aláírása 


