
(Átvétel: ________________________ szignó: ________ ) 

Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot  
felhalmozó személyeknek nyújtott települési támogatás 

 
K É R E L E M  

I. Személyi adatok 

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

Név: ________________________________________________________________________________________  
 
Születési név: ________________________________________________________________________________ 

 
Születési hely, év, hó, nap:  ____________________________________________________________________ 

 

Anyja neve: ________________________________________________________________________________   

TAJ szám:    
 
   Lakóhely: 6763 Szatymaz,  ______________________________________________________________________  

   Tartózkodási hely: 6763 Szatymaz,  _________________________________________________________________ 

 Telefonszám:  _________________________________________________________________________________  
 
 
2. Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: _______________ fő 
 
 
3. A megadott lakcímen együtt lakó, ott állandó-, vagy tartózkodási hellyel bejelentett lakosok: 
 

 
Név/ Születési 

név 
Születési helye, 

ideje Anyja neve TAJ szám Rokoni 
kapcsolat 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

4. 
     

5. 
     

6. 
     

 

4. Nyilatkozom, hogy az alábbi személyek életvitelszerűen nem élnek a fenti lakcímen szereplő 
háztatásban: 

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  



5. A háztartás tagjait tekintve fogyatékossági támogatás került-e megállapításra? 
 □ Igen, a támogatásban részesülő neve:  ______________________________________________  
 □ Nem. 

 

6. A háztartás tagjait tekintve magasabb összegű családi pótlék került-e megállapításra? 
 □ Igen, a támogatásban részesülő neve:  ______________________________________________  
 □ Nem. 

 

7. A háztartás tagjait tekintve gyermekét egyedülállóként nevelő személy van-e? 
 
 □ Igen, neve:  ______________________________________________________________________  
 □ Nem. 

 

8. A háztartásban álláskereső személy él? 
 □ Igen, neve:  ______________________________________________________________________  
 □ Nem. 

 

 

II. Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a kérelem benyújtását megelőző 
hónap nettó jövedelmei forintban: 

 
A jövedelem típusa Kérelmező 

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból származó 
jövedelem 

       

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 és munkaügyi szervek 
által folyósított ellátások 

       

6. Egyéb jövedelem        

7. Összes jövedelem        

 

A háztartás havi (nettó) összjövedelme (az ügyintéző tölti ki) :  _______________________________  Ft/hó 

 

 

 

 

 



III. Lakásviszonyok 

 

1. A lakásban tartózkodás jogcíme: 

□ kérelmező vagy vele élő családtag tulajdonában lévő lakás lakója 

□ más személy tulajdonában lévő lakás bérlője 

□ más személy tulajdonában lévő lakás szívességi használója 

□ önkormányzati lakás bérlője 

 

2.    A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz-vagy áramszolgáltatást mérő készülék került-e 

felszerelésre: 

                  □ Igen, szolgáltató megnevezése:   ________________________________________________________  
                   □ Nem. 

 

3. A támogatási kérelemmel érintett adósságnak minősülő lakhatási költség megnevezése: 
  
□ vezetékes gáz  
 
□ áram 
 
□ víz- és csatornahasználati 
   
□ szemétszállítási 
 
□ lakbér 
 
 
4. Nyilatkozat a jogosult szolgáltató vagy a bérbeadó személyéről: 
 
a) A szolgáltató megnevezése, akinek részére a támogatás utalását kéri: 
 
aa) Szolgáltató neve: 
…………………………………………………………............................................................................ 
 
ab) Fogyasztó azonosító: 
…………………………………………………………............................................................................ 
 
ac) Szerződéses folyószámla szám: 
…………………………………………………………............................................................................ 
 
 
b) A bérbeadó megnevezése, akinek részére a támogatás utalását kéri: 
 
aa) Neve: 
…………………………………………………………............................................................................ 
 
ab) Lakcíme: 
…………………………………………………………............................................................................ 
 
 
 
 
 
 



5.  A hátralék összege: 

TŐKE: ...................................... Ft, azaz ................................................................................................................. 
forint 

Kamat: ...................................... Ft, azaz ................................................................................................................. 
forint 

Egyéb: ...................................... Ft, azaz ................................................................................................................. 
forint  

ÖSSZESEN: ...................................... Ft, azaz .................................................................................... forint 
 
 
IV. Nyilatkozatok 

1. Nyilatkozom, hogy az adósság összege és az önkormányzat által megállapított települési 
támogatás különbözetének (önrész) megfizetését  

 
□ vállalom 
□ nem vállalom 
 

3.    Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 

  életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész 
aláhúzandó), 

 Az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

       (* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel 
is rendelkezik.) 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi 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 adóigazgatósága útján, valamint a 
Kincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján - ellenőrizheti. 

 

Tudomásul veszem, hogy a tényállás tisztázása érdekében az Önkormányzat az adatok valódiságát 
környezettanulmány elvégzésével ellenőrizheti. 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
 
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak  
megfelelnek. 
 

Szatymaz, ............................................... 

 

 

 

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

kérelmező aláírása 

 

 

 

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

 a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 

 

 

 

 

 
 



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 

II. 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 
 

III. Egyéb vagyontárgyak 
Gépjármű: 
a) személygépkocsi: ...................................... típus .................. rendszám 
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ........................................... 
Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft 
 
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus ..................... rendszám 
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. 


