
 

                                                                                    2/A melléklet a 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 

KÉRELEM 
Lakásfenntartási települési támogatás igényléséhez 

 
I. A kérelmező személyére vonatkozó adatok 
 
Neve: ____________________________________________________________________________________ 
 
Születési neve: _____________________________________________________________________________________  
 
Születési hely, idő:  __________________________________________________________________________________  
 
Anyja neve: ________________________________________________________________________________________  
 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ______________________________________________________________  
 
Állampolgársága: ___________________________________________________________________________________  
 
Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgár esetén, a megfelelő aláhúzandó) 
 

 Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 
 Eu kék kártyával rendelkező, vagy 
 Bevándorolt / letelepedett, vagy 
 Menekült / oltalmazott / hontalan. 

 

Lakóhelye: □□□□ ___________________________________________________________________________  

Tartózkodási helye:□□□□  _____________________________________________________________________  

 
Elérhetősége (telefon, e-mail – nem kötelező megadni)  _____________________________________________________  
 
II. A háztartásra vonatkozó adatok 
 
A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban (azonos lakcímen) élő közeli hozzátartozók 
száma: ________fő. 
 
A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közöd háztartásában élő, az egy főre jutó jövedelem számítása 
szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai: 

Ssz. Név 
(születési név) 

Születési hely, 
Idő

Anyja neve Tb. azonosító jele  
(TAJ)

1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

4. 
 

    

5.  
 

   

6. 
 

    



III. Jövedelmi adatok 

 
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:  

  
 

A jövedelmek típusai 
  

A  
 kérelmező 
jövedelme 

 
A kérelmezővel közös háztartásban élő további  

személyek jövedelme 

 
Összesen 

  
 
1. 

Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból 
származó 
ebből: közfoglalkoztatásból 
származó jövedelem 

             

  
 
2. 

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

             

  
 
3. 

A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások (különösen: 
GYED, GYES, GYET, családi 
pótlék, gyermektartásdíj) 

             

 
4. 

Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

             

 
5. 

Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások 

             

  
 
6. 

Egyéb jövedelem (pl. 
Egyszerűsített 
foglalkoztatásból – alkalmi 
munka, stb. – származó 
jövedelem 

             

7.  
 Összes jövedelem 
 

             

Ügyintéző tölti ki! 
 
Egy főre / egy fogyasztási egységre jutó jövedelem: ______________________________ 

 
 
IV. A kérelem indokolása 
 
 __________________________________________________________________________________  
 
 __________________________________________________________________________________  
 
 __________________________________________________________________________________  
 
 __________________________________________________________________________________  
 
 __________________________________________________________________________________  
 
 __________________________________________________________________________________  
 
 
 
 



 
 a lakhatást leginkább veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok), mely(ek)hez a támogatást kéri:  
 
  ________________________________________________________________________________ 

 
 lakáshasználat jogcíme 
   □ tulajdonos  □ használó 
   □ bérlő   □ egyéb (___________________________) 
 
 a háztartás II. pont alatti táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy 

a) Aki után vagy részére magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak: __________ fő 
b) Aki fogyatékossági támogatásban részesül: ________________________________ fő 
c) Aki gyermekét egyedülállóként neveli: _____________________________________ fő 

 
 előrefizetős mérőkészüléket felszereltek:    igen        nem 
 
 amennyiben igen, a szolgáltató megnevezése: _______________________________ 

   

 amennyiben nem 
    □ nyilatkozom, hogy a kérelem elbírálására hatáskörrel rendelkező szerv erre vonatkozó döntése esetén az 
előrefizetős mérőeszköz felszereléséhez hozzájárulok. Vállalom, hogy az előrefizetős mérőeszközt a felszereléstől 
számított legalább egy évig használom. 
 
Lakásfenntartási települési támogatási kérelemhez benyújtandó mellékletek: 
 
 - hivatalos jövedelemigazolás(ok), 
 - fogyasztó és fogyasztási hely azonosítót tartalmazó irat (közüzemi számla), 
 - a lakáshasználat jogcímét igazoló irat (szerződés, megállapodás), amennyiben a kérelmező nem a tulajdonos, 
 - magasabb összegű családi pótlék, fogyatékossági támogatás megállapítását igazoló irat. 

 
 

V. Vagyoni adatok 
 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 
 
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó) 
 
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:* ....................................... 
 
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ 
város/község .............................. út/utca/külterület .................... hsz./hrsz., alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: 
...................., a szerzés ideje: ................ év 
 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
 



Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű:  
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám .................. a szerzés ideje, valamint a 
gyártás éve: ................ 
 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
 
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus .................. rendszám 
.................. a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............. 
 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
 
Megjegyzés: 
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat 
megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett 
vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is 
fel kell tüntetni. 
 
 

Egyéb nyilatkozatok 
 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/ a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, ezt a nyilatkozatot csak 
abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó és tartózkodási hellyel is rendelkezik), 
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális hatáskört gyakorló szerv a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvényben foglaltak szerint ellenőrizheti. 
Hozzájárulok a kérelemben közölt adatoknak a szociális törvényben foglaltak szerinti nyilvántartásához, kezeléséhez. 
 
Mindszent, 201………………………………….. 
 
 

……………………………………………………. 
Kérelmező aláírása 

…………………………………………………… 
A háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 * becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.  
 ** becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 
 


