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nevgi
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2. A k6rel mez6 sziilet6si

helye:

3, A k6relmez6

d5tumal.,,,rrrrrr.rrrrrr,.rrrrr.rr.rrr...r.r.,r.rr....,,rrr.r,..rrrrr'rr.,

sziilet6si
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4. A k6relmez6Slland6lakhelye:
Telepril6s:
U t c a.:. . . . . ,
H6zsz{m:.
Telefonsz5m:
..,,......
5. A k6relmez6ideigleneslakhelye:

TelepUl6s:
I l+^^.
\JLLO.

....,..

H6zsz6m:
Telefonsz5m:
..........
6. A k6relmez6lk6relmezSkSltal lakott lak5skinek a tulajdona (a helyes
k6rjiik megjeliilni) ?
L. szil6I szril6ktulajdona
2. egy6bcsalSdtagvagyrokontulajdona
3. mds,nemcsal5dtagvagyrokontulajdona
4. onkorm6nyzattulajdona
gazdasdgi
5. valamely
egys6g,int6zm6ny
tulajdona
6. egy6btulajdonri:(k6rjtlk,nevezze
meg)

7' A k6relmezSlk6relmez6k
6ltal lakott lakSsalapteri,ilete(n69yzetm6ter)6s
sz5ma?
,...........(n6gyzetm6ter)............(szobdk
szdma)
8. A k6relmez6 szem6lyazonossigi
rr,,r,r,.,r.,,,,.,r..rrr'

kiSllitSs

id5pontjar-rrr.,.rrrirr.r,,.rr.,rr.

9. A kr6relmez6
csalSdi6llapota:
1.
2.
3,
4.

szf ma: rrr,!,rrrr'r,!.r,r,.rr,.r' ki,6llitotta

hajadon/n6tlen
n5s/f6rjezett
elvSlt
ozvegy

10. A k6relmez6legmagasabbiskolaiv6gzetts6ge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

nyolcoszt6lyn6l
kevesebb
nyolcosztSly
t[z osztlly
szakiskola/inasiskola
kdz6piskol
aI szakklz6piskola
mesteriskola/technikum
fSiskola/egyetem

11. A k6relmez6szakk6pesit6se:,..,,r,..r,..r.
L2.A k6relmez6gyerekeinek sz5ma:...,...,,...
....f6
13. A k6relmez6eltart6s5banlev6 gyerekeksz6ma:.............f6,
ebb61kiskorri..,...
L4. A k6relmez6szenved-evalamilyenkr6nikus betegs6gben,nrozg6ss6riilt,
fogyat6kos-e?
1,igen(a kiSllitott
igazolSs
xeroxmSsolatSt
k6rjrikcsatolni)
2.nem
15. A k6relmez6eltart6s5banvan-e otyan szem6ly,aki valamityenkr6nikus
betegs6gben szenved,mozgSss6ri,ilt, esetleg fogyat6kos?
f .igen(a kiSllitott
igazolSs
xeroxmdsolat5t
k6rjrikcsatolni)
2.nincs
16. A k6relmez6jelenlegilakhely6nh6nyan6lneka lak5sban:..........,...............f6
L7. A k6relmezSlakhely6n6l6k felsorol5sa,fiiggetleniil att6l, hogy a hSztart5st
ktizrisen vagy kiildn vezetik. (n6v;viszony;gazdasiigi
aktivitSs)
(Hdztartds
azoknak
az egyrittlak6
szem6lyeknek
a kore,akikkdzoslak5sban
vagyannak
r6sz6ben
laknak6s a l6tfenntart6si
kolts6geket
eq6sz6ben
vaqyr6szbenkozosen
viselik.
benyrljtotthoz
val6viszony,pl.
feles6g,f6rj,
gyere( stb.

(pl.alkalmazoQ
munkan6lkrlli,
di6K
s t b .. . , . . )

Jeloljemeg, hogy
6hajt m5s lak5sba

kdltozni(1-igen,0nem)

18. A k6relmez6munkahelye(munkahelyi
igazolSst
k6rjLik
csatolni,,
felttintetve
az
h6napinett6fizet6sthavonk6nt).
19. A k6relmez6jelenlegi munkakiire:
20. A lakfsig6nyl6sindoklSsa:

21. A k6relmez6/k6relmez6knyrijtott-e /nyfjtottak-e be m6r tak5sig6nyt6si
a sz6kelyudvarhelyi Pol95rmesteri HivataIhoz?
f . igen,....,..

..6v/h6naplnap,...............iKat6s25rm

2. nem
22. Egy6bmegjegyz6s:

Csatoland6 igazol5sok:
I'

Kdqegyz6 6ltal hitelesitett nyilatkozat, melyben ak6relmez6, illetve h6zastSrsa,csal6dtagjakijelenti, hogy
nem is volt a nev6n lak5s, hogy 0 I .0L I 990 ut6n nem kaptak vagy idegenitettekel lak6st,hogy nem
kivitelez6si hitelben. Mindezek mellett a k6relmez6nem lehet m6s, bdrel6sc6lj6b6l kiirt szdkelyudvarhelyi
lak6skedvezmdnyezeltlevagy m6s szemdlyitulajdonri szdkelyudvarhelyilak6stiirstulajdonosa;
eredeti,

2.

A k6relmez66s, adott esetbenahdzastdrsszemdlyazonoss6gi
igazolv6nya,- az iratcsom6hozcsatoland6m
az eredeti bemutatasc6lj 6b61,

3.

A k6relmez6 l;'hzassilgi bizonyitvilnya vagy, adott esetben a hSzassdgibont6it6let, - az iratcsom6hoz
m6solatds az eredetibemutatSsc6lj6b6l,

4'

A gyerekeksziiletdsibizonyitvdnyavagy, adott esetbenszemdlyazonoss6gi
igazolvrinya.- aziratcsom6hoz

6s
lakris

i6lis

m6solatdsazeredetibemutat6s
cdlj6b6l
5 . Gyerekelhelyezdsi
itdlet-adott esetben.
6. Alland6 lakhelydt bizonyit6 okiratok. Csatoland6 iratok eredeti telekkdnyvi kivonat
6s hitelesitett
szetz6dds(vagy haszonkdlcsd,nszerz6dds)6s a b6relt lak6szobaktertilet6t igazol6

okirat vagy a lakott lak6s
igazol' okirat; a Lak6bizotts6g 6ltal kibocs6tott elismerv6ny, mely tartalmazza
azon szem1lyek szrirn6t
kiizkdlts6g fizetfiddtt az utols6 12 h6napban. B6relt lak6s esetdben sziiksdges plnziigyigazgatiison
a
bej
lakbdrleti szerz6dds.Ha a kdrelmez6 sziileindl vagy egydb rokonain6l lakik
sztiks6gesivon anyak6nyvi ki

letdtele,melyekigazoliilka rokoniviszonyt(sztiletdsibizonyitvhny,halotti
bizonyi&,iny,hiizass6gi
bizony
adottesetben
egy6bokiratok.- aziratcsom6hoz
csatoland6
miisolatdsazeredetibemurtatds
cdlj6b6l

v) ds

7.

- az iratcsom6hozcsrfoland6m6solatds az
A k6relmez6tanulm6nyioklevelei(k6pz6siszinttolfiiggetleni.il).
bemutat6sc6lj6b6l

8.

Adott esetben:
a.

b.

akik kis6r6t vagy
r<iszEre,
Orvosi bizonyitvdny azon k6relmezbvagy annakeltart6s6banlev6 csal6dtag
l6ttamozott)'
szob6tigdnyelnek(szakorvos6ltal kibocs6tott6s az int1zmdnyigazgat6ja6ltal
gyerek)' - az
Fogyatdkoss6gibizonyitv6ny a k6relmez6 csal6dtagiai r6sz6re(h6zastarsds
csatoland6m6solat6s az eredetibemutat6sc6lj6b6l

g. T6rsadalmigondoskod6siktizpontb6l szhrmaz5kdrelmezonekbe kell mutatnia az igazol6 okiratokat'
c6lj6b6l
m6solat6sazeredetibemutat6s
csatoland6
iratcsom6hoz
eltart6s6ban6s e
1 0 .Bizonyit6 okiratok, melyek alStirmasztjitkart,hogym6s szem6lyekis vannak a k6relmez6
igazolvdnya.- az iratcsom6hozcsatoland6masolat6s az eredetibernutatiisc6lj6b6l
szemdlyazonoss6gi
vagy t6rsadallni gondoskod6si
l l . Azon k6relmez6k esetdben,akik elinditottrik az drdkbefogad6sielj6rfst,
az drdkbefogad6sivdgz6svagy m5s bizonyit6 okirat'
fogadtaktjrdkbe gyerekeket,szi.iksdges

egy
az utols612 h6napinett6jovedelmet6shoztAcsatoland6
mely tartalmazza
12. Munkahelyielismerv6ny,
hitazalkalmaz6
azint6zm6nyvezet6s6ge 1ltall1ttamozott munkakdnyvm6solat.Abban azesetben,
kibocs6t egy szolg6lati id6t
allitott ki a k6relmez6nek munkakonyvet a Teriileti Munkafeliigyel6s6g
az alkalmaz6 6ltal
elismerv6nyt vagy a munkav5llal6si szerz6d6sm6solatdt 6s kieg6szito iratait,
kell a k6relmez6
al1iwa,az eredetis6gigazol6sac6lj6b6l.A munkahelyi elismerv6nynektartalmaznia
rlyugdijszelv6ny,
teljes cim6t. Adott esetben a csal6dtagokkdtelesek a kdvetkez6 iratokat letenni:
nyilatkozat, hogy nem dolgozik 6s nincs
segelyutalv6ny
,k6zjegyz6 6ltal hitelesitett,saj6tfelel6ss6g6readott

FIGYELEM!
Abbanaz esetben/ha a fentiekbenfelsorolt valamelyigazol6shi6nyzik,az
semmisneknYilvinitiuk.
keltez6s:

5z6kelyudvarhelY'
(6vlh6nap/nap)

al5irdsa
A k6relmez6

IS CS

nem

