
Pogány Községi Önkormányzat 
7666 Pogány, Széchenyi u. 12. 
Tel:72-425-465 
 

 

 
 

K É R E L E M  LAKÁSFENNTARTÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 
MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 

 
 

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 
 

 Neve: ...................................................................................................................................................  

 Születési neve: .....................................................................................................................................  

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

Születés helye, ideje (év, hó, nap):  ......................................................................................................  

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

……………………………………………………….…utca/út/tér…………………….…házszám 

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

……………………………………………………….…utca/út/tér…………………….…házszám 

Kijelentem, hogy életvitelszerűen: (megfelelő rész aláhúzandó) 
1.) Lakóhelyemen  2.) Tartózkodási helyemen tartózkodom. 

 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:  ................................................................................................   

Adóazonosító száma:  ...........................................................................................................................  

Állampolgársága:  .................................................................................................................................  

Telefonszám (nem kötelező megadni):  ................................................................................................  

 E-mail cím (nem kötelező megadni):  .................................................................................................  

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

        –         –         

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

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

1.2. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: …………. fő. 
 
1.3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:  

 A B C D 

 Név  
 (születési név) 

Születési helye, ideje   
(év, hó, nap) 

Anyja neve 
Társadalom-

biztosítási  
Azonosító Jele 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
Közeli hozzátartozó:  
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- a házastárs, az élettárs,  
- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező;  
- a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató;  
- a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér 

szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, 
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe 

fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: 
fogyatékos gyermek),  

- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa; 
 

 
2. Jövedelmi adatok 

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

 A B C 

 A jövedelem típusa Kérelmező 
A kérelmezővel közös háztartásban élő 

további személyek 

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      

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban:…………..  Ft 

 
3. Lakásviszonyok 

 

3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: ………….. m2  
3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: ……………………………………………….. 
 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a nyilatkozatban közölt 
adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
Kelt …………………..…….., …....év …. ………………….. hó …….. nap 
        
 
 
 
 ……………………………………    …………………………………… 
 kérelmező aláírása a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 
           

  



 

 3

 

TÁJÉKOZTATÓ KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOKRÓL 

 
A lakásfenntartási települési támogatás megállapításához az alábbiak szükségesek: 

 kérelem nyomtatvány, 
 kérelmező és családtagjai jövedelemigazolása, 

 
A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni: 

 nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, a társadalombiztosítás keretében folyósított, valamint a havi 
rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó – ellátások 
esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvénnyel, ennek 
hiányában az utolsó havi bankszámlakivonattal, illetve a kifizető szerv igazolásával; 

 alkalmazásban állók jövedelmét munkáltatói igazolással;  
 vállalkozó jövedelmét az illetékes adóhatóság igazolásával, adóbevallással nem lezárt időszakra 

vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló könyvelői igazolással, ennek hiányában a vállalkozó 
büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatával; 

 alkalmi munkából származó jövedelmek esetében a kérelmező havi átlagos nettó jövedelemről büntetőjogi 
felelőssége mellett tett nyilatkozatával; 

 álláskeresési ellátás a munkaügyi kirendeltség megállapító határozatával, ennek hiányában a kérelem 
benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvénnyel. 

 
 Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a fizetett és kapott tartásdíj igazolására bontóperi, gyermek 

elhelyezési és tartásdíjról szóló ítélet, képzelt apát megállapító határozat, vagy ez irányú bírósági eljárás 
megindításáról szóló irat másolata, ezek hiányában a kérelmező büntetőjogi nyilatkozata szolgál. 

 A munkanélküli státusz az illetékes munkaügyi kirendeltség által kiadott hatósági bizonyítvánnyal 
igazolható. 

 
 A tankötelezettség felső korhatárát betöltött személy tanulói, hallgatói jogviszonyának és a 

tankötelezettség teljesítésének igazolása iskolalátogatási igazolással történik. 
 
Az egy főre eső jövedelem számításakor: 

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: 
vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, 

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem 
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell 
figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt 
időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. 

Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi 
átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani. 

 
Melléklet: 
Kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelemigazolás 

- munkabérből származó jövedelem esetén munkáltatói igazolás 
- munkanélküli ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén az illetékes munkaügyi központ által kiállított igazolás, 
- gyermekek részére bármilyen jogcímen folyósított ellátásról szóló igazolás (árvaellátás, gyermektartásdíj, 

ösztöndíj stb.) 
- nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv tárgyévi nyugdíjközlő lapja és a kérelem 

benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény 
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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 

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 

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft 
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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 …………………..……..,: .......... év .............................. hó ............ nap 

................................................ 
aláírás 

 
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.  

                 
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.  
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 
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Egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat 
 
 
 
 
 
Alulírott   
…………………………………………………………………………………………………….…..(név) 
 
…………………………………………………………………………………………………..(születési hely, 
idő) 
 
……………………………………………………………………………………………………………..…(la
kcím) 
 
szám alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy egyedülálló vagyok, mivel 
 
(A megfelelő rész aláhúzandó *!) 
 
* 

- hajadon vagyok és nincs élettársam. 

- nőtlen vagyok és nincs élettársam. 

- özvegy vagyok és nincs élettársam. 

- elvált vagyok és nincs élettársam. 

- házastársamtól külön élek és nincs élettársam. 

* 

1. Kijelentem továbbá, hogy nincs gyermekem. 

 

2. Kijelentem továbbá, hogy gyermeke(i)m (…….fő) nem velem él(nek) és gyermektartásdíjat 

- a kérelmem beadását megelőző hónapban   …………….. forint összegben fizettem. 

-  a kérelmem beadását megelőző………………hónapban nem fizettem. 

 

3. Kijelentem továbbá, hogy gyermeke(i)m (…….fő) velem él és gyermektartásdíjat 

- a kérelmem beadását megelőző hónapban   …………….. forint összegben kaptam. 

-  a kérelmem beadását megelőző………………hónapban nem kaptam. 

 

 

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

 

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

                                                                                                   aláírás 
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N Y I L A T K O Z AT  

 

 

Alulírott…..……………………........................................................................................ (név), 

..........................................................................................................................(szül. hely, idő), 

.............................................................................................. szám alatti lakos nyilatkozom, 

hogy munkaviszonnyal nem rendelkezem, rendszeres pénzellátásban nem részesülök. 

 

 

Alkalmi jellegű jövedelemmel rendelkezem, amelynek az összege a nyilatkozat benyújtását megelőző 

hónapban ……..………………………… Ft/hó volt. 

 

Kijelentem, hogy a nyilatkozatban foglaltak a valóságnak megfelelnek.  

 

Dátum:  

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

                                                                                                   nyilatkozó aláírása 

 

 

Amennyiben a kérelmező, nagykorú közeli hozzátartozója vagy a háztartásban életvitelszerűen vele együtt 
lakó nagykorú más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozattal és 
a Foglalkoztatási Osztály igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül. 

 

 


