
   Támogatási szabályzat  
1. sz. melléklete 

 
Pályázati adatlap 

 
 

A kérelmező személyes adatai: 
 
Neve: 
 .............................................................................................................................................. 
Születési neve: 
............................................................................................................................................... 
Anyja neve: 
............................................................................................................................................... 
Születési hely, év, hó, nap: 
.................................................................................................................................. 
Lakóhely, tartózkodási hely:  
.............................................................................................................................................. 
 
Adóazonosító jele: ……………………………….. 
   

  Telefonszáma: .................................................... 
 

Támogatás folyósításának módja:  
lakcímre utalás       igen    nem    
bankszámlaszám ........................-…………..…..…..-……………..….... 

 
A kérelmező és a vele közös háztartásban élők adatai: 

 

  
Név 

 
Rokoni 

kapcsolat 

 
Életkor 

 
Munkahely 

 
Havi 

jövedelem 

 
Jövedelem 
jogcíme* 

 
1. Kérelmező:  -     

2. Házastárs, 

élettárs: 

      

3. Gyermekei, 

egyéb rokon:  

      

      

      

      

      

      

 
 
* jövedelem jogcíme pl.: munkabér, alkalmi munkából származó jövedelem, öregségi 

nyugdíj, özvegyi nyugdíj, rokkantsági ellátás/járadék, rendszeres szociális segély, 
álláskeresési járadék, GYED, GYES, családi pótlék, gyerektartás stb. 
 

A közös háztartásban élők összes havi jövedelme: ………………………… 
 
Egy főre eső jövedelem: ……………………. 



 
Lakásviszonyok: 
 
Milyen minőségben lakik a lakásban:         
tulajdonos          főbérlő            albérlő             családtag                     
    egyéb: …………………………………      (a megfelelő rész aláhúzandó) 
 

lakás alapterülete: ……………. m2         szobák száma: ……………… 

 
Kérelmező és a vele közös háztartásban élők tartós betegsége, 
mozgáskorlátozottsága, megromlott egészségügyi állapot rövid leírása, havi 
gyógyszerkiadás összege: 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Tartozások, hátralékok (közüzemi díjak, hiteltartozás, lakbér-, és egyéb tartozás) 

 

          Tartozás típusa                                  Összege                Tartozás időtartama 

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

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

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

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

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

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

 

A kérelem rövid indokolása, milyen célra kéri a támogatást: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

 



 
Vagyonnyilatkozat: 

A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona 

Ingatlanok (lakás, telek, termőföld, üdülő, tanya, egyéb, nem lakás céljára 
szolgáló épület (pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, garázs) stb. 

Tulajdonos neve: ……………………………… 
Ingatlan címe: ................. …………………………………………………………… 
alapterülete: ........... m2,    tulajdoni hányad: ........................... 

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

Ingatlanra bejegyzett tartozások összege: …………….. Ft  

Hiteltörlesztés havi összege: …………………. Ft 

 

Tulajdonos neve: ……………………………… 
Ingatlan címe: ................. …………………………………………………………… 
alapterülete: ........... m2,    tulajdoni hányad: ........................... 

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

Ingatlanra bejegyzett tartozások összege: …………….. Ft 

Hiteltörlesztés havi összege: …………………. Ft 
 

Gépjármű:   

Tulajdonos neve: ……………………………… 

Gépjármű kora: …………… típusa: ………………………………     

Becsült értéke: ………………………. Ft 

 

Tulajdonos neve: ……………………………… 

Gépjármű kora: …………… típusa: ………………………………     

Becsült értéke: ………………………. Ft 
 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban 
szereplő adatoknak a támogatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.  
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi és vagyoni adatok, illetve a 
közölt hátralékos tartozások valódiságát a támogató ellenőrizheti. Amennyiben az 
adatlapon a valóságnak nem megfelelő, félrevezető, megtévesztő adatok szerepelnek, 
a kérelmező a további segélyezésből kizárható. 
 
Csatolandó mellékletek:  
- kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élők havi jövedelméről igazolás 
- hátralékos tartozás szolgáltatója részéről kiállított utolsó számla vagy 
egyenlegértesítő 
 
Dátum: …………………………..                                             

…………………………………… 
                                       kérelmező aláírása 



 
 
 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
a személyes adatok kezeléséhez. 

 
 
 
 
 
 Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Városi Szociális Közalapítvány által segély 
programhoz kapcsolódó pályázati adatlap kitöltése előtt elött a www.vszk.hu weboldalon 
található ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATOT megismertem, az abban foglaltakat 
elfogadom.  Hozzájárulok, hogy a Pályázati adatlapon történő jelentkezés érdekében a 
megadott személyes adataimat – különös tekintettel a névre, anyja nevére, születési helyre, 
lakóhelyre, adóazonosító jelre, illetve az egészségügyi állapotomra stb. vonatkozó adataimat – 
a Városi Szociális Közalapítvány, mint adatkezelő a segély program pályázati eljárása során, 
illetve a segély program lebonyolításával kapcsolatban kezelje.    
Jelen adatkezelés hozzájáruláson alapul. Tudomással bírok arról, hogy személyes adataim 
kezeléséről az adatkezelőtől a Városi Szociális Közalapítványtól a kozalapitvany@vszk.hu e-
mail címen tájékoztatást kérhetek, továbbá kérhetem a személyes adataim helyesbítését, 
törlését vagy zárolását, illetőleg jogaim megsértése esetén a lakóhelyem vagy tartózkodási 
helyem szerinti illetékes bírósághoz fordulhatok, valamint bejelentést tehetek a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.  
 
 
Kecskemét, ……………….. 
 
 
 
 
       ………………………………. 
        aláírás 
 


