
BÉKÉSI POLGÁRMESTERI HIVATAL  Érkezett: 

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

___________________________________________________________ 
KÉRELEM  

4 az 1-ben BÉRLET TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 

A kérelem 2020. augusztus 15. és 2020. november 30. napja között nyújtható be. 

 

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

Szülő 

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

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

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

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ……………………………………………………………….      

Lakóhelye: …………………………………………………………………………………………     

Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………….      

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

Telefonszám (ajánlott): ……………………………………………………………    

 

Germek(ek) 

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

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

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ……………………………………………………………….      

Lakóhelye: …………………………………………………………………………………………     

Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………….      

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

A gyermek a kérelem benyújtásakor (kérjük a megfelelőt aláhúzni)   óvodás                    iskolás 

     

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

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

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

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ……………………………………………………………….      

Lakóhelye: …………………………………………………………………………………………     

Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………….      

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

A gyermek a kérelem benyújtásakor (kérjük a megfelelőt aláhúzni)   óvodás                    iskolás 

 

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

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

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

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ……………………………………………………………….      

Lakóhelye: …………………………………………………………………………………………     

Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………….      

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

A gyermek a kérelem benyújtásakor (kérjük a megfelelőt aláhúzni)   óvodás                    iskolás 

     

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

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

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

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ……………………………………………………………….      

Lakóhelye: …………………………………………………………………………………………     

Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………….      

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

A gyermek a kérelem benyújtásakor (kérjük a megfelelőt aláhúzni)   óvodás                    iskolás 



2. Jövedelemnyilatkozat 

JÖVEDELEM TÍPUSA ÖSSZEGE (FT) 

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó (pl. közfoglalkoztatás)  

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó  
Táppénz, gyermekgondozási támogatások  
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások  
Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások  
Egyéb jövedelem  

 

 Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (az ügyintéző tölti ki!):………………..Ft/hó. 

 

3. Nyilatkozatok 

Kijelentem, hogy 

- életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, ha 

egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik), 

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, 

- tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört 

gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

adóigazgatósága útján – ellenőrizheti, 

- tudomásul veszem, hogy a támogatásra való jogosultságot csak személyesen érvényesíthetem, 

annak átruházása tilos. 

 

4. Mellékletek 

 

A kérelemhez mellékelni kell az egy háztartásban élő szülők jövedelemigazolását: 

- munkáltatói jövedelemigazolás  a kérelem benyújtását megelőző hónapra tekintettel 

- a Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala által folyósított ellátásról a Kormányablak 

által kiállított igazolás, hatósági bizonyítvány 

- nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai tekintetében a Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóság 2020. évi igazolása szükséges. 

 

Kijelentem, hogy a 4 az 1-ben bérlet elnevezésű támogatás megállapítása iránti kérelemnek teljes 

egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogról lemondok.  

Kelt: Békés, 2020.  ........................................... hó ........... nap 

 

 

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

                                                     kérelmező aláírása 

 


