
1. melléklet az 5/2021. (IX.27.) önkormányzati rendelethez 

 
KÉRELEM 

 Települési lakhatási támogatás megállapításához 
 

I. Személyi adatok 

 

1. A kérelmező személyi adatai: 

 

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

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

Születési hely: .........................................  Szül. idő (év, hó, nap): .............................. ……………… 

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

Lakóhely (állandó lakcím): ...................................................................................................... ……… 

Tartózkodási hely (ideiglenes lakcím): .................................................................................... ……… 

Telefonszám: ............................................................................................................................  

TAJ szám: __ __ __ - __ __ __ - __ __ __  

2. A kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ………………... fő      

3. A kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

 

   Név 

Születési név 

 Születési hely, idő  Anyja neve TAJ szám 

1.        

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

4. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásban élő személyek közül, 

a) ………… fő részére súlyos fogyatékosság, vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi 

pótlékot folyósítanak, 

b) ………… fő fogyatékossági támogatásban részesül, 

c) ………… fő gyermekét egyedülállóként neveli. 
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II. Jövedelmi adatok 

 

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

 

  A  B  C 

   A jövedelem típusa  Kérelmező  A családban élő közeli hozzátartozók 

1. 

Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó 

            

 
ebből közfoglalkoztatásból 

származó: 

            

2. 

Társas és egyéni 

vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

            

3. 
Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

            

4. 

Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

            

5. 

Önkormányzat, járási hivatal 

és munkaügyi szervek által 

folyósított ellátások 

            

6. Egyéb jövedelem             

7. Összes jövedelem             

 

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot, 

vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. 

 

III. Lakásviszonyok 

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

A lakásban tartózkodás jogcíme: ……………………………………………………………    

 

 

IV. Nyilatkozatok 

 

1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék:             

 

működik  -   nem működik     (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

2. Szolgáltató megnevezése, ahová a támogatást kéri utalni: ………………………………………. 

Ügyfél azonosító (vevőkód): …………………… 

Mérőazonosító: …………………………………. 

3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy: 

- életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek. (Megfelelő aláhúzandó.)  

- a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
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4. Tudomásul veszem, hogy 

 a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti a 

kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát, 

 valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és 

rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben 

visszaköveteli. 

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

felhasználásához  

 

Bodony, ……………………………... 

 

 

 

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

 kérelmező aláírása 

 

 

V. A kérelmező és a vele egy háztartásban élők 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 

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:* .......................................... Ft 

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

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

m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év 
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Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

II. 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 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő 

adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

Kelt: Bodony, …........... év .............................. hó ............ nap 

 

 

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

       kérelmező aláírása 

 

 

 
 

Kitöltési útmutató: 

 
Család: egy lakásban, (vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 

gyermekvédelmi intézményben) együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező közeli hozzátartozók közössége.  

Közeli hozzátartozó:  

- a házastárs, -az élettárs,  

-a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, - a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel 

nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, - a 25 évesnél 

fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 

tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek, és a Ptk. 

szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya kerestében nevelt gyermek (nevelt 

gyermek),  

- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az 

állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (fogyatékos gyermek)  

- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, 

illetve a szülő házastársa vagy élettársa. 

 

Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.  

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező közeli hozzátartozók közössége. 

 


