
K É R E L E M 

Települési támogatás 

     Lakhatási támogatás 
 

I. Személyi adatok 

Kérelmező neve:…………………………………………………………………………………………. 

Leánykori neve:………………………………………………………………………………………….. 

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

Születési helye, időpontja:…………………………………………..Családi állapota:……………......... 

TAJ száma:                    -                     -       

Adóazonosító jele 

Telefonszáma (nem kötelező megadni):………………….. 

Bejelentett lakóhelye:……………………………………………………………………………………. 

Tartózkodási helye:……………………………………………………………………………………… 

Postacíme:……………………………………………………………………………………………… 

Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri): 

                                            -                                                     -                                           

A folyószámlát vezető pénzintézet neve: …………………………………………............... 

Ha az igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve,címe:………………………………... 

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

Bejelentett lakóhelye:…………………………………………………………………………………….  

 A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 

- szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 

- EU kék kártyával rendelkező, vagy 

- bevándorolt/letelepedett, vagy 

- menekült/oltalmazott/hontalan. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a: lakóhelyemen  - 

tartózkodási   helyemen élek 
 

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

A kérelmezővel közös lakásban élők adatai: 

Név: Születési hely, idő: Anyja neve: 
Rokoni kapcsolata a 

kérelmezőhöz: 
TAJ száma: 

     

     

     

     

     

     

     

     

     



II. Jövedelemi adatok: 

 

 A jövedelem típusa  Kérelmező  A családban élő közeli hozzátartozók 

 1. Munkaviszonyból és 

más foglalkoztatási 

jogviszonyból származó 

            

 2. Társas és egyéni 

vállalkozásból, 

őstermelői, illetve 

szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

            

 3. Alkalmi 

munkavégzésből 

származó 

            

 4. Táppénz, 

gyermekgondozási 

támogatások 

            

 5. Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

            

 6. Önkormányzat és 

munkaügyi szervek által 

folyósított ellátások 

            

 7. Egyéb jövedelem   

 

          

 8. Összes jövedelem   

 

          

Egy főre eső jövedelem összege: ……………………………………………………… 

 

III. A lakásra vonatkozó adatok 
 

A lakás jellege:     
családi ház  
társasház  
lakásszövetkezet 
bérlakás  
szolgálati lakás  
egyéb:………….. 

A lakás fűtésének 

típusa: 
fatüzelésű 

gáz  
elektromos  
egyéb:………………… 

 

Lakáshasználat jogcíme: 
tulajdonos  
főbérlő  
albérlő  
haszonélvező  
egyéb:………………… 

 

 

A lakást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok): 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem,  

 hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

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

és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a 

szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

adóigazgatóság útján - ellenőrizheti. 

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

felhasználásához. 

4. Tudomásul veszem, hogy a tényállás tisztázása érdekében, a hivatal egyéb, a „tájékoztató a 

csatolandó iratokról” fejezet felsorolásában nem szereplő iratokat, nyilatkozatokat, 

dokumentumokat is bekérhet, továbbá azt, hogy az adatok valódiságát környezettanulmány 

elvégzésével ellenőrizheti. 

5. Tudomásul veszem, hogy az eljárás során bármely határidő elmulasztása esetén 

mulasztásomat csak igazolási kérelem benyújtásával igazolhatom, mellyel egyidejűleg 

pótolnom kell az elmulasztott cselekményt. Az igazolási kérelmet az elmulasztott 

határnaptól, akadályoztatásom esetén az akadály megszűnésétől számított 8 napon belül 

kell benyújtanom, melynek elfogadásáról az első fokú hatóság dönt. Kérelmemhez 

mellékelnem kell a mulasztást igazoló iratot, dokumentumot.  

6. Tudomásul veszem továbbá, hogy az eljárás során a saját és családtagjaim tekintetében 

a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról – pl. 

bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hely, családi állapot megváltozása; jövedelmi, vagyoni 

helyzet megváltozása; és minden egyéb, a jogosultság feltételeit érintő tények, körülmények 

megváltozása – a változást követően haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) 

köteles vagyok a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáját értesíteni.    

7. Kijelentem, hogy bejelentési kötelezettségem elmulasztása, a hatóság megtévesztése, a 

döntéshozatal indokolatlan késleltetése esetén eljárási bírság kiszabásának van helye. 

Tudomásul veszem, hogy nem valós nyilatkozat esetén az abból adódóan jogosulatlanul és 

rosszhiszeműen felvett ellátást jogszabályban meghatározott kamattal megemelt összegben 

vissza kell térítenem. 

 

Tárnok, 2015………………………. 

 

 

  …………………………………. 

  kérelmező aláírása 

 

 

 

Tulajdonos nyilatkozata a lakhatási támogatás megállapításához: 

 

Alulírott ……………………………… (név, megnevezés) ……………………………… 

(cím, székhely) szám alatti lakos hozzájárulok, hogy ……………………………… 

(kérelmező neve) igénybe tudja venni a  lakhatási támogatást a tulajdonomat képező 2461 

Tárnok,…………………………… szám alatti ingatlan tekintetében. Büntetőjogi 

felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelenleg nem részesülök lakhatási támogatásban a 

szóban forgó ingatanra vonatkozólag, és pozitív elbírálás esetén - annak jogosultsági idejének 

fennállásáig - nem is fogom igényelni azt. 

 

Tárnok, 20  . év ……………. hó …… nap 

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

                                                                                                               tulajdonos 

 

  



Vagyonnyilatkozat 

Ingatlanok 

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

......................................................;........................................................ város/község 

.......................................................... út/utca .......... hsz., alapterülete: .............. m
2
, 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: ........... m
2
, 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: ............... m
2
, tulajdoni hányad 

..............., a szerzés ideje: ........... év. 

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

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: 

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

címe:......................................................................... város/község ............................................. 

út/utca .......... hsz., alapterülete: ......... m
2
, 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!) 

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

főre jutó forgalmi érték: ............ Ft 

 

Kelt: Tárnok, 2015………………….. 

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

kérelmező 

 

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

megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. 

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.  

 ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 



 

 

Nyilatkozat munkahellyel nem rendelkező esetén (kérelmező): 

 

………………………………... név/szül.:………év …………… hó …….. nap. 

Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy munkahelyem ……………………… óta 

nincs. 

Ennek oka:………………………………………………………………………………………. 

Munkaügyi Központnál regisztrált:                igen                            nem 

 

Alkalmi munkából származó jövedelmem a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt 

összesen:………………………… Ft. 

Ennek egyhavi átlaga:…………………….Ft. 

 

Tárnok, 20  . év ……………. hó …… nap 

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

                                                                                                             kérelmező    

 

Nyilatkozat munkahellyel nem rendelkező esetén (kérelmező házastársa/élettársa): 

 

………………………………... név/szül.:………év …………… hó …….. nap. 

Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy munkahelyem ……………………… óta 

nincs. 

Ennek oka:………………………………………………………………………………………. 

Munkaügyi Központnál regisztrált                igen                            nem 

 

Alkalmi munkából származó jövedelmem a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt 

összesen:………………………… Ft. 

Ennek egyhavi átlaga:…………………….Ft. 

 

Tárnok, 20  . év ……………. hó …… nap 

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

                                                                                                kérelmező házastársa/élettársa    

Egyedülálló esetén: 

 

Kijelentem, hogy ………………………………………………………….. nevű gyermeke/i/m 

után a megelőző hónapban …………………… Ft/hó összegű tartásdíjat kaptam. 

(Mellékelem az igazolást)    –    Nem kapok.  

Ennek oka:……………………………………………………………………………………… 

Tartásdíj ügyében tett intézkedésem bizonyítékaként  csatolom:……………………………... 

…………………………………………………… 

 

Kijelentem, hogy ……………………………. nevű gyermekem után …………………Ft/hó 

árvaellátást kapok. (Mellékelem az igazolást) – Nem kapok. 

Ennek oka:………………………………………………………………………………………. 

 

Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek, ellenkező esetben a már felvett támogatást is köteles vagyok visszafizetni. 

 

Tárnok, 20  . év ……………. hó …… nap 

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

                                                                                                               kérelmező 

 

 

 

 



LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 

IGAZOLÁSOK: 

 
1. A KÉRELMEZŐ ÉS A VELE EGY HÁZTATÁSBAN ÉLŐK 

JÖVEDELEMIGAZOLÁSA 

 Utolsó havi nettó jövedelem (rendszeres jövedelem esetén) 

 Munkahellyel nem rendelkező személy esetén alkalmi munkáról 

szóló nyilatkozat kitöltése 

 Tárgyévi nyugellátásról szóló éves értesítő 

 Iskolalátogatási igazolás (középiskolába ill. felsőfokú oktatási 

intézménybe járó gyermek esetén. 

 Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén tartásdíj nyilatkozat 

kitöltése, vagy az árvaellátást igazoló nyilatkozat. 

2. SZEMÉLYI OKMÁNYOK 

 a kérelmező, valamint a vele egy családban vagy háztartásban lakó 

személyek vonatkozásában az érvényes személyi azonosító 

igazolvány vagy személyazonosságot igazoló más érvényes 

hatósági igazolvány másolatát, 

 a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

másolatát, 

 

3. SZÁMLÁK 

 utolsó havi víz; gáz; villany számla 

 

4. FOGYATÁKOSSÁGI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ ESETÉN 

A MEGÁLLAPÍTÓ HATÁROZATOT 

 

5. LAKÁSHASZNÁLAT JOGCÍMÉNEK IGAZOLÁSA: 

 lakásbérleti illetve albérleti szerződés 

 tulajdoni lap 

 


