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KÉRELEM 

a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési 

támogatás megállapítására 

 

 

1. 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 (év, hó, nap)...................................................................................... 

1.1.5. Lakóhelye: …… irányítószám ......................................................................... település 

..........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház 

............... emelet, ajtó 

1.1.6. Tartózkodási helye: ….. irányítószám ........................................................... település 

...........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház 

............... emelet, ajtó 

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …………………………………………………. 

1.1.8. Állampolgársága: .............................................................................................................. 

1.1.9. Telefonszáma: ................................................................................................................... 

1.1.10. E-mail címe: .................................................................................................................... 

 

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):  

1.2.1.  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy  

1.2.2.  EU kék kártyával rendelkező, vagy 

1.2.3.  bevándorolt/letelepedett, vagy 

1.2.4.  menekült/oltalmazott/hontalan. 

 

1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ………… fő. 

 

1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

 

 A B C D E 

 
Név 

(születési név is) 

Születési helye, 

ideje (év, hó, nap) 

Anyja neve TAJ száma Lakóhelye 

1. 
  

 

      

2. 
  

 

      

3. 
  

 

      

4. 
  

 

      

5. 
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1.5. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom 

táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy: 

a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű 

családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ..................................  fő, 

b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő, 

c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma ……......... fő. 

 

2. Jövedelmi adatok 

 

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

forintban: 

 

 

 

A B C 

A jövedelem 

típusa 
Kérelmező 

A kérelmezővel közös háztartásban élő további 

személyek 

 

1. 

Munkaviszonyból 

és más 

foglalkoztatási 

jogviszonyból 

származó 

ebből: 

közfoglalkoztatás

ból származó 

  

 

 

 

 

          

      

 

2. 

Társas és egyéni 

vállalkozásból, 

őstermelői, illetve 

szellemi és más 

önálló 

tevékenységből 

származó 

            

 

3. 

Táppénz, 

gyermekgondozás

i 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             
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3. Lakásviszonyok 

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

3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: ……………………………………………………….. 

 

4. Nyilatkozatok 

4.1. A lakásfenntartási támogatást mely közüzemi szolgáltatás mérséklésére kéri: 

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

 

4.2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

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

aláhúzandó!), 

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

4.3. 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 

szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 

 

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

felhasználásához. 

 

4.5. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a 

jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal emelt 

összegben visszaköveteli. 

 

4.6. Kijelentem, hogy a települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében 

helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok/nem mondok le.* 

(*a megfelelő rész aláhúzandó!) 

 

4.7. Alulírott, mint a Kistarcsa Város Önkormányzat ügyfele az aláírásommal igazolom, hogy 

a Kistarcsa Város Önkormányzatának az ügyemmel kapcsolatos adatkezelői tájékoztatását a 

mai napon megismertem. 

 

 

Dátum: ................................................ 

 

 

 

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

            kérelmező aláírása                                                   háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 

 

 

I. Személyi adatok 

Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, 

kivéve, ha élettársa van. 

Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 

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

rendelkező személyek közössége. 

 

II. Jövedelmi adatok 

A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, 

jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó 

bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni. A családtagok 

jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. 

 

Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi 

jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – 

megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt 

és az adómentes jövedelmet is, és azon bevétel, amely szerint adót, illetve hozzájárulást kell 

fizetni. 

A jövedelmi adatok alatt a havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításakor 

a bevételt és az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell 

feltüntetni. 

 

Jövedelem típusai: 

- Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a 

munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, 

igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári 

nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában 

folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként 

folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből származó jövedelem. 

- Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, 

a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság 

magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást. 

- Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, csecsemőgondozási díj, 

gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi 

pótlék, gyermektartásdíj. 

- Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és 

szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, 

szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, 

rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási 

járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, 

házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék. 

- Önkormányzati/Kormányhivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: 

különösen az időskorúak járadéka, az aktív korúak ellátása, az ápolási díj, az 

adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, 

álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás, nyugdíj 

előtti segély. 
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- Egyéb jövedelem: például a megbízási díj, az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő 

pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és 

állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni 

értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan 

bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az 

előzőekben nem került feltüntetésre. 

 

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő 30 

napnál nem régebbi iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. 

 

III. Mellékletek 

Csatolandó mellékletek: 

A jövedelem igazolására: 

a) munkabérből származó jövedelmet és táppénzt a munkáltató által kiállított 

igazolás, 

b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami 

adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a 

könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata, 

c) nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátásokat a kifizető által kiállított 

nyugdíjközlő lap és az utolsó havi nyugdíjszelvény, 

d) gyermektartásdíjat a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló 

postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, és a 

tartásdíjat megállapító jogerős bírói ítélet, vagy a szülők között létrejött 

megállapodás és a kötelezett jövedelemigazolása, vagy nyilatkozata, 

e) munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátást az erről szóló 

határozat, 

f) bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződés, 

g) ösztöndíjról a közép- vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, 

bankszámlakivonat, vagy a kifizető igazolása, 

h) jövedelemmel nem rendelkező esetén az erről szóló nyilatkozat és az állami 

foglalkoztatási szerv igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és 

ellátásban nem részesül, 

i) az a)-h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának 

megfelelő igazolás. 

 

Egyéb igazolások: 

- a lakásfenntartást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás 30 

napnál nem régebbi számlája, 

- a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a 

gyermekelhelyezésről szóló szülői egyezségről kiállított irat vagy az egyedülállóságról 

szóló nyilatkozat, 

- 16 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszony igazolása, 

- gyámolt, illetve gondnokolt esetén a gyám-, illetve gondok kirendelő határozatot, 

- vagyonnyilatkozat.  



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 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: 

 ................................ (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). 

 

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

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. 

 

 

 

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap 

 

 

 

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

aláírás 

 

 

 

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. 
 


