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KÉRELEM 

a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 
 

 

I. Személyi adatok 

1.) A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

 Neve:… ..........................................................................................................................................  

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

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

 Születési helye, ideje:  ....................................................................................................................  

 Lakóhely:  irányítószám …………………………………………………... település 

 ……………………………… utca/út/tér ……… házszám …... épület/lépcsőház ……… emelet, ajtó 

 Tartózkodási hely:  irányítószám ………...………………………………..    település 

 ……………………………… utca/út/tér ……… házszám …... épület/lépcsőház ……… emelet, ajtó 

 Társadalombiztosítási Azonosító Jele:      

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

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

2.)  Kérelmezővel közös  háztartásban élők száma: ………………. fő 

 

3.) Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:  

Név Születési helye, ideje Anyja neve 

1. 

 
    

2. 

 
    

3. 

  
    

4. 

  
    

5. 

 
  

 

4.) Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett 

tagjai között van olyan személy: 

 

-  aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi 

pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma …………… fő, 

-  aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma: …………….. fő, 

-  aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma …………. fő. 
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II.  Jövedelemi 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 és munkaügyi 

szervek által folyósított ellátások 

            

6. Egyéb jövedelem             

7. Összes jövedelem             

 
III. Lakásviszonyok 

A támogatással érintett lakás nagysága ……….….. m
2
. 

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

IV. Nyilatkozatok 

1.) A kérelemmel érintett lakásba előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék került-e 

felszerelésre:   

           IGEN   NEM                    (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

Amennyiben igen, kérjük nevezze meg a szolgáltatót: ………………………………………………. 

{Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a 

készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék 

feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is [63/2006. (III. 27.) Korm. rend. 22. § 

(1) bekezdés]} 

 

2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok): 

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

 

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

 

3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

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

-  a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

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 - ellenőrizheti. 

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

 

Dátum: …………….…………………….    

                  ………………………………………..  

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

 kérelmező aláírása               ………………………………………..  

                   a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 

 



 

 

 

1. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 

 

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

.................................................... város/község .................................................... út/utca 

.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: 

................ év 

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

 

 

B. Egyéb vagyontárgyak 

 

1. 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. 

 

 
 

 

 



 

 

 

N Y I L A T K O Z A T 

 

lakóház nagyságának igazolásához 

 

Alulírott, ………………………………… /név/ …………………………………….. /lakcím/ alatti 

lakos anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a tulajdonomban lévő 

lakóház alábbi alaprajza a valóságnak megfelel. 

 

Ezen nyilatkozatot a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott lakásfenntartási támogatáshoz tettem, 

mivel a lakóházról hitelt érdemlő okiratot becsatolni nem tudok. 

 

A L A P R A J Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lakóház alapterülete összesen: ………………….. m
2 

 

G é g é n y, …… ……………………….. 

        ………………………………….. 

           nyilatkozattevő 

 

 

 

 



 

 

T Á J É K O Z T A T Ó  

a kérelem kitöltéséhez 

 

 

A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet a 12. számú melléklet szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani.  

A lakásfenntartási támogatás megállapításához  

a)  az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozat, valamint a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő 

igazolása,  

b)  a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása, valamint  

c)  a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás esetén : a támogatott szolgáltatást a szolgáltatási 

vagy közüzemi szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a 

szolgáltató általi azonosításához szükséges adat megállapítására, igazolására szolgáló irat bemutatása 

vagy másolatának csatolása, továbbá – társasházban lakó jogosult esetében – a közös képviselő 12/A. 

melléklet szerinti nyilatkozata szükséges.  

 

I. Személyes adatok 

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

személyek közössége. 

 

II. Jövedelmi adatok 

A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj 

címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt 

folyósítják. 

 

A havi jövedelem kiszámításakor 

- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, 

- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem 

benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 

 

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani : a temetési segélyt, az 

alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott 

pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára 

fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a 

szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési 

kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az 

önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő 

munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási 

munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az 

energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. a jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a 

közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét 

meghaladó részét. 

 

Jövedelem típusai: 

1. 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. 

2.  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. 

3.  Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási 

díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 
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4.  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.  
5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a 

rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj, az 

adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, 

képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. 

6. Egyéb jövedelem: például 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 előző sorokban 

nem került feltüntetésre.  

 

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak 

másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. 

 

A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén 

kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. 

 

A lakásnagyságot a kérelmezőnek - építési engedéllyel, használatba vételi engedéllyel, vagy bármilyen 

okirattal, amelyből egyértelműen megállapítható – kell igazolnia. Amennyiben egyik igazolás sem áll 

rendelkezésre, úgy a kérelmező anyagi és büntetőjogi nyilatkozattal igazolhatja a lakásnagyságot. 

 

A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell 

írniuk. Ha az ellátást kérő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes 

képviselője jogosult az aláírásra. 

 

Kérelmezőlaphoz kérjük csatolni! 

A KÉRELMEZŐ ÉS VELE EGY LAKÁSBAN ÉLŐ KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK RÉSZÉRŐL A 

KÉRELEM BEADÁSÁT MEGELŐZŐ HAVI NETTÓ ÁTLAGJÖVEDELEMRŐL SZÓLÓ 

IGAZOLÁSOKAT: 

 nyugdíjas esetében: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által ez év elején küldött nyugdíjösszesítő 

fénymásolatát a folyósítás összegéről és jogcíméről, valamint a kérelem beadását megelőző havi 

nyugdíjszelvények másolatát; 

 munkaviszonnyal rendelkező esetében a munkáltató által kiadott igazolást a kérelem beadását 

megelőző havi nettó átlagkeresetről; 

 Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a 

folyósított ellátás összegéről az előző hónap szelvényének másolatát; 

 vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 havi jövedelem 1 havi átlagáról könyvelő által 

kiadott igazolást és APEH igazolását az előző gazdasági évre vonatkozólag; 

 őstermelő esetén az őstermelői igazolvány fénymásolata, valamint a kérelem beadását megelőző 12 

havi  jövedelem 1 havi átlagáról szóló igazolást; 

 GYES, GYET, CSP folyósítása esetén előző havi szelvények fénymásolata, valamint árvaellátás 

folyósítása esetén az előző havi szelvényeken kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött ez 

évi összesítő fénymásolata (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult, az elutasító 

határozat fénymásolata); 

 válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát, a 

megállapított/fizetendő gyermektartásdíj összegéről előző havi szelvényt vagy igazolást 

(amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset másolatát); 

 tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanuló, hallgatói jogviszony 

fennállásáról szóló igazolást, mely tartalmazza a hallgató részére folyósított ösztöndíj havi összegét). 

 


