
 

Jászladányi Polgármesteri Hivatal 

Igazgatási Osztály 
 

KÉRELEM 

 

 

Fogyasztási mérőhely – villamos energia fogyasztásmérő szekrény – szabványos 

kiépítéséhez nyújtható nyújtható támogatáshoz 

 

I. A kérelmező személyes adatai  
Neve: ..................................................................................................................................  

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

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

Születési helye, ideje: .............................................., ............. év ............. hó ............. nap  

Lakóhely: ............................................................................................................................  

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

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

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

 

II. A közeli hozzátartozókra vonatkozó adatok 

 

A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok: 

 

Neve: ..................................................................................................................................  

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

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

Születési helye, ideje: .............................................., ............. év ............. hó ............. nap  

Lakóhely: ............................................................................................................................  

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

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

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

 

A kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen: …...... fő 

 
A B C D E 

Név 
Születési ideje  
(év, hó, nap) 

Anyja neve Rokoni fok TAJ szám 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 



 

 

III. Jövedelmi adatok: 

 

Jövedelem típusai 
A kérelmező 

jövedelme 

A kérelmezővel 
közös 

háztartásban 
lakó házastárs 

(élettárs) 
jövedelme 

A kérelmezővel 
közös 

háztartásban 
lakó egyéb rokon 

jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból és más 

foglalkozási jogviszonyból 

származó 

    

2. Társas és egyéni 

vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó  

    

3. Nyugellátás, megváltozott 

munkaképességű személyek 

ellátásai (pl. rokkantsági 

ellátás, rehabilitációs ellátás) 

egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások 

    

4. A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások (GYED, GYES, 

GYET, családi pótlék, 

gyermektartásdíj, árvaellátás) 

    

5. önkormányzat, járási 

hivatal és munkaügyi szervek 

által folyósított rendszeres 

pénzbeli ellátások 

    

6. Egyéb jövedelem 

(kapott tartás-, ösztöndíj, 

értékpapírból származó 

jövedelem) 

    

7. A család összes nettó 
jövedelme 

    

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

 

Jászladány,………..év …………… hó……. nap 

 

 

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

 kérelmező aláírása kérelmező házastársának/élettársának aláírása 

 

 

 



 

 

 

A kérelem mellé az alábbi iratokat mellékelni szíveskedjen: 

- Jövedelemigazolás a kérelmező háztartásában élők, előző havi munkabéréről, 

családi pótlékáról, nyugdíjáról, szociális ellátásairól stb. 

- Iskolalátogatási igazolás iskoláskorú gyermekeknél 

- Kérelemmel érintett ingatlanra szóló lakcímkártya másolat 

- Családsegítő szolgálat írásos támogatása 
- E-ON vagy regisztrált villanyszerelő által kiállított igazolást arra vonatkozóan, 

hogy a kérelemmel érintett ingatlanban a villamos energia hálózatra történő 

rákötés nem lehetséges, 

- Kivitelező – regisztrált villanyszerelő – által készített árajánlat 

- Kérelmező nyilatkozatát, amelyben vállalja a kivitelezési költség támogatás – 40 

ezer forint – fölötti részének megfizetését, amennyiben a kivitelező által készített 

árajánlatban a kivitelezési költség meghaladja a 40.000,- forintot. 

 

Kifizetés igényléséhez mellékelni szükséges: 

- A kivitelező – regisztrált villanyszerelő – nyilatkozatát, az általa készített 

szakszerű kivitelezésről, 

- A kivitelező – regisztrált villanyszerelő – által kiállított számla másolatát. 


