
 

4. melléklet 

 

 

TELEPÜLÉSI LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM 
 

 
 

Kérelmező neve:  .........................................................................................................................  

Kérelmező születési neve:  ..........................................................................................................  

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

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

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

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ-szám):  ......................................................................  

Állampolgársága:  .......................................................................................................................  

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

 

Bankszámla, ahova a támogatás utalását kérem: ....................................................................  

A részemre megállapított támogatást házipénztárból kívánom felvenni. 

 

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgár esetén) 

 szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező   EU kék kártyával rendelkező 

 bevándorolt/letelepedett   menekült/oltalmazott/hontalan. 
 

A kérelmező háztartásában élők adatai 

  

 

A B C D E F 

N é v 

(születési neve) Anyja neve Születési helye, ideje  

(év, hó, nap) 

Társadalom- 

biztosítási Azonosító 

Jele 

Családi 

kapcsolat 

megnevezése 

Megjegyzés

* 

1.             

2. 
            

3. 
            

4.             

5. 
            

6. 
      

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha pl. 
a) a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, 
b) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását 



 

Jövedelmi adatok 
 

A jövedelmek típusai 
A kérelmező  

jövedelme 

 

Házastárs 

(élettárs) 

jövedelme 

Egyéb rokon  

jövedelme 
Összesen 

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló 

egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 
            

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi 

és más önálló tevékenységből származó jövedelem 
            

3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), 

korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti 

életjáradék, átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a 

nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló 

jogszabály hatálya alá tartozó ellátás 

            

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó 

támogatások [különösen: gyermekgondozási díj (GYED), 

gyermekgondozási segély (GYES), gyermeknevelési támogatás 

(GYET), családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás] 

            

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által 

folyósított rendszeres pénzbeli ellátások 
            

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, 

értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 
            

7. A család összes nettó jövedelme              

 

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1–6. pontjában feltüntetett 

jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a 

gyermekgondozási segély (GYES) igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely 

folyósítja, valamint a gyermeknevelési támogatás (GYET) és a fogyatékossági támogatás 

(FOT) igazolását. 

 
 

Az ügyintéző tölti ki! 
 

Együtt élők összes nettó jövedelme: ...................................................................... Ft 

 

Egy főre jutó jövedelem: ........................................................................................ Ft 
 

 

A fent jelölt rendkívüli települési támogatási igény részletes indoka 

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

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

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

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

 

A kérelmező által lakott lakás hasznos alapterülete:  .............................................................. m2 

A lakásban tartózkodás jogcíme: .................................................................................................  

 



 

Rendszeres havi kiadások (számlával igazolni kell!): 

Víz- és szennyvízdíj:  ......................................................... Ft 

Villanyszámla díja:  ............................................................ Ft 

Gázszámla díja:  ................................................................. Ft 

Szemétszállítás díja:  .......................................................... Ft 

Egyéb tüzelőanyag díja (fa, szén):  .................................... Ft 

 
 

Az ügyintéző tölti ki! 
 

Összes éves lakhatási költség: .............................................................................. Ft 

 

Egy főre jutó havi jövedelem: .............................................................................. Ft 

 

1m2-re jutó elismert havi költség: ....................................................................... Ft 

 (éves összes számlával igazolt lakhatási költség és a lakás valós 

 alapterületének 1 hónapra vetített hányadosa) 

 

Elismert lakásnagyság ….… fő után …… m2 

 

A lakhatási kiadás elismert havi költsége: ......................................................... Ft 

(elismert lakásnagyság X 1m2-re jutó elismert havi költség) 

 

Támogatás mértéke: ............................................................. Ft/hó 
[(Lakhatási kiadás elismert havi költsége / 1 főre jutó havi jövedelem) x 4000] 

 

Nyilatkozatok 

 

A kérelemmel érintett lakásban előrefizető áram- vagy gázmérő működik:  IGEN NEM 

Ha igen, kérjük adja meg a szolgáltatót:  ............................................................................. , 

valamint a szolgáltatónál kapott ügyfél azonosítóját: ...........................................................  

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek 

és tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény alapján az NAV-nál ellenőrizhető. 
 

Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve háztartásomban élők adatait a 

jogosultság megállapítása és teljesítése céljából felhasználják. 
 

 

Somogyudvarhely, ……………………………………. 
 

 

 …………………………………… 

 kérelmező aláírása 
_____________________________________________ 

A kérelemhez mellékelni kell a család jövedelmeiről szóló összes igazolást, valamint a közüzemi számlákat! 


