
1. sz. melléklet a 6/2022.(X. 06.) rendelethez 

 

 

KÉRELEM 

RENDSZERES TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK 

Lakásfenntartási támogatás 

 

1. Kérelmezőre vonatkozó adatok:  

Név: …………………………………………………………………………………………………………………………………………....……… 

Születési név: …………………………………………………………………………………………………..………………………………….. 

Születési dátum, hely: ……………………………………………………………………………….…………..….………..……………… 

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

Állampolgárság: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ): ………………………………………………….……………………………………….. 

Adószáma: …………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

Lakóhely: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Elérhetőség (telefonszám/e-mail cím): ………………………………………………………………………..……………………… 

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

Nyilatkozat a közös háztartásban élők számáról: ……………….………… fő. 

2. A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai:  

 Név/születési név Születési hely és 
idő 

Anyja neve TAJ száma 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

6  
 

   

 

3. Lakásviszonyok 

A támogatással érintett lakásban tartózkodás jogcíme: …………………………………………………………… 

A támogatásban érintett lakás nagysága: …………………………….. m2 

Közüzemi szolgáltató megnevezése, amire a támogatást szeretné igénybe venni: 

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



4. Jövedelmi adatok 

 

 A jövedelem típusa Kérelmező 
jövedelme 

A kérelmezővel közös háztartásban élők 
jövedelme 

Összesen 

 
 
 
1 

Munkaviszonyból és 
más foglalkoztatási 
jogviszonyból 
származó 
bérjövedelem 

      

ebből 
közfoglalkoztatásból 
származó jövedelem 

      

2 Társas és egyéni 
vállalkozásból, 
őstermelői, illetve 
szellemi és más 
önálló 
tevékenységből 
származó jövedelem 

      

3 Táppénz, 
gyermekgondozási 
ellátások (azon 
személy jövedelme, 
akire tekintettel 
folyósítják) 

      

4 Nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű 
ellátások 

      

5 Önkormányzati, 
járási hivatal és 
állami 
foglalkoztatási szerv 
által folyósított 
ellátások 

      

6 Egyéb jövedelem 
(pl.: tartásdíj, 
ösztöndíj, 
értékpapírból 
származó 
jövedelem, …. stb.) 

      

7 A háztartás összes 
nettó jövedelme 

      

8 A háztartás összes 
nettó jövedelmét 
csökkentő tételek 
(fizetett tartásdíj) 

      

 

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

valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) 

igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a gyermeknevelési támogatás (GYET) 

és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását. 



KÖZÖS HÁZTARTÁSBNA ÉLŐK VAGYONNYILATKOZATA 

 

Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: 

................................................................. város/község ................................................... út/utca 

.......... hsz., alapterülete: .............. m2, tulajdoni hányad: ............, a szerzés ideje: ............... év. 

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

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: 

.................................................................... város/község ................................................. út/utca 

.......... hsz., alapterülete: .............. m2, tulajdoni hányad: ............, a szerzés ideje: ............... év. 

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

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat)    

megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ......................   

címe: ................................. város/község ............................................. út/utca ................... hsz.,  

alapterülete: ............... m2, tulajdoni hányad: ............., a szerzés ideje: ........... év. 

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

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: ...............................................,  

címe: .......................................... város/község ............................................. út/utca .......... hsz.,    

alapterülete: ......... m2, tulajdoni hányad: ............., a szerzés ideje: ............. év. 

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

 

Egyéb vagyontárgyak 

5. Gépjármű 

a) személygépkocsi: ..................................., típus: ................................., rendszám: ................,  

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ................. év. 

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

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ...............................,  

típus: ...................................................., rendszám (rendszám nélküli gépek esetén a gyártási  

vagy azonosító számot kell feltüntetni): ……………................, a szerzés ideje, valamint a  

gyártás éve: ...................... év. 

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

 

Összes vagyontárgy 

(Ügyintéző tölti ki!) 

6. A gondozó család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.): 

……………… ................ Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: ................................. Ft. 

 
Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a 

vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ingatlan becsült forgalmi 

értékeként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. Gépjármű, termelő- és 

munkaeszköz becsült forgalmi értékeként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értéket 

kell feltüntetni. 

 

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

kérelmező             kérelmező közös háztartásban  élő  

                                                                              nagykorú hozzátartozója 

 

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

   kérelmező közös háztartásban élő   kérelmező közös háztartásban élő 

          nagykorú hozzátartozója         nagykorú hozzátartozója 

 

 



IV. Egyéb nyilatkozatok *  

1. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész 

aláhúzandó, azzal, hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett 

lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik), 

 

b) településszintű lakóhellyel rendelkezem [akkor kell aláhúzni, ha lakóhelyeként a polgárok 

személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a bejelentett település neve (a fővárosban a 

kerület megjelölése) szerepel; ebben az esetben az „I. Személyi adatok” pont 1. alpontjában a 

„Tartózkodási hely” rovatban azt a címet kell feltüntetni, ahol bejelentés nélkül, életvitelszerűen 

tartózkodik], 

 

c) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése 

alapján  a hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező adó- és vámigazgatósága útján - ellenőrizheti. 

 

3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

4. Kijelentem, hogy a települési lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmemnek 

teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz 

esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) 

 ……………………………………………..  

 

 

       ……………………………………………………. 

          Kérelmező aláírása 

Kötelezően benyújtandó mellékletek:  

- lakásban tartózkodás jogcímének igazolása (tulajdoni lap, bérleti szerződés,….stb.) 

- a lakás alaprajza, lakásnagyság igazolása 

- közüzemi számla, melyre a támogatást kéri (ügyfélazonosító, felhasználó és felhasználási hely igazolása), 

- közös háztartásban élők jövedelemigazolása (rendszeres jövedelem esetén 1 hónapnál nem régebbi 

munkáltatói igazolás, folyósított rendszeres ellátás megállapításáról szóló határozat, ….stb.)  

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700149.kor#lbj1272idc97b

