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KÉRELEM
lakásfenntartási támogatás megállapítására
I. Személyi adatok
1.1 A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1.1.Neve:........................................................................................................................................................
1.1.2.Születési neve: .......................................................................................................................................
1.1.3.Anyja neve: ............................................................................................................................................
1.1.4.Születés helye, ideje:..............................................................................................................................
1.1.5.Lakóhely: ………..irányítószám...........................................................................................település
……………………..........utca/út/tér .......... házszám ........ épület/lépcsőház ............ emelet, ajtó.
1.1.6.Tartózkodási hely: …..… irányítószám ............................................................................ település
............................................. utca/út/tér ........... házszám ........ épület/lépcsőház ............. emelet, ajtó.
1.1.7.Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …………………………….
1.1.8. Állampolgársága: ………………………………………………….……….………….…..
1.1.9.Telefonszám: ..............................................................................................
1.1.10.E-mail cím: ……………….………………………………..….....
1.2. Kérelmezővel közös háztartásában ( azonos lakcímen ) élők száma: ………… fő
1.3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Név, leánykori név

Anyja neve

Rokonsági
fok

Születési
hely,idő

TAJ száma

Jövedelem

2. Lakásviszonyok
2.1.A támogatással érintett lakás nagysága: …………..m2
2.2.A lakásban tartózkodás jogcíme: ………………………………………
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3. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A
B
C
A kérelmezővel közös háztartásban
A jövedelem típusa
Kérelmező élő további személyek

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási
Jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló
tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási
Támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek
által folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

4. Nyilatkozatok
4.1. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):
……………………………………………………………….…………………………………
4.2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész
aláhúzandó),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 24. § (3) bekezdése alapján
ellenőrizheti: „A szociális igazgatási eljárás során a szociális hatáskört gyakorló szerv a szociális
ellátásra való jogosultság megállapítása, illetve ellenőrzése céljából adatot kérhet a polgárok
személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervtől, a közúti közlekedési nyilvántartást vezető,
valamint az ingatlanügyi hatóságtól.”
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
5. A mai napon benyújtott kérelemre vonatkozó eljárás megindításáról értesítést nem kérek,
tudomásul veszem, hogy az ügyintézési határidő a kérelem benyújtását követő naptól számított 8
nap.
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Ügyintéző által megállapított adatok:

Kérelmező
Havi jövedelme
munkaviszonyból:
ápolási díjból:
nyugdíjból:
Gyet, gyes, gyed:
gyermektartásdíjból:
Családi pótlékból
munkanélküli
Egyéb jövedelemből (pl.
ellátásból
alkalmi munka)
szociális ellátásból
Járadékok (öregségi,
özvegyi):
A kérelmezővel egy háztartásban együtt élő közeli hozzátartozók:
Név, leánykori név
Anyja neve
Rokonsági
Születési
TAJ száma
fok
hely,idő

Jövedelem

A kérelemhez csatolni kell:
1.) A háztartásban együtt élők jövedelmét igazoló iratokat. A jövedelem igazolható:
a) munkabérről munkáltató által kiállított jövedelemigazolással,
b) családtámogatási ellátások esetén a kifizető szerv által kiállított igazolás, folyósítást igazoló
szelvény vagy bankszámlakivonat benyújtásával,
c) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét
hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolásával és a tárgyévben
elért jövedelemről tett nyilatkozattal,
d) álláskeresési támogatás esetén a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala
Foglalkoztatási Osztály megállapító határozatával, és az utolsó havi ellátás összegét igazoló
szelvény vagy bankszámlakivonat benyújtásával,
e) nyugdíj, illetve nyugdíjszerű ellátás esetén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév elején
megküldött elszámolási lappal és a megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvényével,
f) ápolási díj, időskorúak járadéka, aktívkorúak ellátása esetén a havi igazolószelvény, vagy
bankszámlakivonat benyújtásával, vagy a megállapító határozat bemutatásával,
g) gyermektartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló elismervény, vagy az utolsó havi
postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat, ennek hiányában a szülők között létrejött teljes
bizonyító erejű okirat benyújtásával,
h) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozatával,
i) az ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolásával,
j) Munkaügyi Központ igazolásával arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
k) alkalmi munka esetén az átlagos nettó jövedelemre vonatkozó nyilatkozat és az alkami
munkavállalói kiskönyv fénymásolatával,
l) a tizenhatodik életévet betöltött gyermek, nagykorúvá vált gyermek tanulói, illetve hallgatói
jogviszonya az Oktatási Intézmény által kiállított igazolással,
2.) A lakás utolsó havi közüzemi számláinak 1-1 példányát fénymásolatban (TÁVHŐ-TIGÁZ-ELMÜVíz- Lakbér)
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3.) Albérlet esetén, albérleti szerződést fénymásolatban.
4.) A háztartás egészére vonatkozó vagyonnyilatkozatot.
5.) A lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolását. (bérleti szerződés, ingatlan nyilvántartási lap, vagy
adásvételi szerződés másolata)
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Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai
Neve: ............................................................................................................................
Születési neve: .............................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ..........................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .......................................................................
II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás
esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona
A. 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
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi
jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom,
használati jogok, szolgalom).
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
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi
jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom,
használati jogok, szolgalom).
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó
használat):
- megnevezése .................................... (pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem,
rendelő, garázs),
- címe: ........................................... város/község ......................... út/utca ............. hsz.,
- alapterülete: ........... m2,
- tulajdoni hányad: ...........................,
- a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi
jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
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................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom,
használati jogok, szolgalom).
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):
- megnevezése: ......................................................................................................................
- címe: ........................................... város/község ....................... út/utca ............ hsz., (pontos
cím hiányában: ...................... helyrajzi szám),
- alapterülete: ........... m2,
- tulajdoni hányad: ...........................,
- a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi
jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom,
használati jogok, szolgalom).
B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű adatai:
a) személygépkocsi: ................................................................ típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ...............................................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom,
bejegyzett üzemben tartói jog). A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn:
igen nem
(a megfelelő aláhúzandó).
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:
................................................................................................. típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ..............................................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom,
bejegyzett üzemben tartói jog).
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III. Nyilatkozatok
1.

Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti
esetben kitöltendő], hogy

a) fizetési számlával nem rendelkezem vagy
b) az alábbi fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):
- Pénzforgalmi szolgáltató neve:...............................................................................................
fizetési számla száma: ..............................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve:...............................................................................................
fizetési számla száma: ..............................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve:...............................................................................................
fizetési számla száma: ..............................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve:...............................................................................................
fizetési számla száma: ..............................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................
2.

Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti
esetben kitöltendő], hogy a velem együttélő közeli hozzátartozóm

a) fizetési számlával nem rendelkezik vagy
b) az alábbi fizetési számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):
- Pénzforgalmi szolgáltató neve:...............................................................................................
fizetési számla száma: ..............................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve:...............................................................................................
fizetési számla száma: ..............................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve:...............................................................................................
fizetési számla száma: ..............................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve:...............................................................................................
fizetési számla száma: ..............................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................
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3.

Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása
érdekében a hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé
megkereséssel élhet a fizetési számlán kezelt összeg tekintetében.

4.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a
nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő
felhasználásához, kezeléséhez.

Megjegyzés:
A vagyoni helyzet vizsgálatakor nem kell figyelembe venni az életvitelszerűen lakott
ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog
átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékeként a
fizetési számlára befizetett összeget.
Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél
többel rendelkezik, a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával
egyezően kell kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország
területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel
kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell
feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.
Tudomásul veszem:
- A megállapított támogatást a polgármester határozza meg úgy, hogy azt a közüzemi
szolgáltatónak, a kérelmezőnek vagy önkormányzati lakás esetén lakbércsökkentéshez
folyósítja.
- A jogosultságot érintő lényeges körülmények megváltozása esetén 15 napon belül be
kell jelenteni az Igazgatási és Szociális osztályra.
Dátum: ………………………………
.........................................................................
kérelmező aláírása

...……………………………………...
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási
hellyel is rendelkezik.
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Általános szociális helyzet, javaslat:
1.) Támogatás ideje:
202………………-tól – 20….…………-ig
2.) Támogatás összege:
…………………………..Ft/hó
3.) Folyósítás helye:
TÁVHŐ KFT, készpénz, NKM Energia Zrt., postai kifizetés Polgármesteri Hivatal Városfejlesztő Kft./
lakbércsökkentés (megfelelő rész aláhúzandó)
4.) Elutasítás
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Vác, 202………………….
…………………………………
aláírás
Igazgatási és Szociális Osztály vezető javaslata:
A fentiek alapján : javaslom

elutasítom.

Vác, 202……………………..
……………………………….
aláírás
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