
Érkezett:_____________ 

Átvevő:______________  

Ügyintéző:___________ 
 

FORMANYOMTATVÁNY 

□NORMATÍV TELEPÜLÉSI LAKHATÁSI vagy□TELEPÜLÉSI HÁTRALÉKCSÖKKENTÉSI  

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

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

1.2. 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. 

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

1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

  A  B  C  D 

  Név 

(születési név) 

 Születési helye, ideje 

(év, hó, nap) 
 Anyja neve 

Társadalombiztosítási 

AzonosítóJele 

 1.     

 2.     

 3.     

 4.     

 5.     

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 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 

 

      

 

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a rendkívüli települési támogatást, lakhatáshoz 

kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez vagy  lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére 

nyújtott támogatástelepülési támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a 

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,avakokszemélyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön 

törvény alapjánbiztosított 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. 

3. Lakásviszonyok 

3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: .............. m
2

. 

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

4. Nyilatkozatok 

4.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék 

működik - nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó). 

Amennyiben működik, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: ................ .................................... 

Azon személy részére, akinél készülék működik, a települési lakhatási 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. 

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

4.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

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

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 

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

.......................................................... .............................................................................................. 
 kérelmező aláírása  a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

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



 

Vagyonnyilatkozat 

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. 

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 élőa háztartás valamennyi tagjának vagyona 

A. 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.   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: ........... 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 

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 

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

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

***
 Hivatalos dokumentummal szükséges igazolni! 



 

 

T Á J É K O Z T A T Ó 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 

- személyazonosításra alkalmas okiratot, lakcímkártyát,  

- amennyiben az iratokat másolatban csatolja, azok eredeti példányát, 

 

A kérelemhez mellékelni kell: 

 16. életévét betöltött gyermek(ek) érvényes tanulói/hallgatói jogviszony igazolását, a tagozat 

(nappali/esti/levelező) megjelölésével,  

 igazolást a gyermek tartós betegségének vagy súlyos fogyatékosságának tényéről, 

 árvaság, félárvaság esetén az árvaellátást megállapító határozat, és az ellátás kérelem benyújtását megelőző 

havi összegének igazolását (postai átvételi elismervény/bankszámla kivonat), 

 a gyermekelhelyezés, valamint a gyámrendelés, gondnokrendelés tárgyában hozott bírósági, illetőleg 

gyámhatósági döntést, jegyzőkönyvet, 

 egyedülálló (gyermekét egyedül nevelő) szülő esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot, 

 a gyermektartásdíj megállapításáról szóló határozatot és igazolást (postai átvételi elismervény/bankszámla 

kivonat)/nyilatkozatot a kézhez kapott tartásdíj összegéről a kérelem benyújtását megelőző hónap 

vonatkozásában, 

 amennyiben a kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozók albérletben élnek, az albérleti szerződés 

másolatát; szívességi lakáshasználat esetén a tulajdonos nyilatkozatát a szívességi lakáshasználatról; 

megosztott lakás esetén bírói ítéletet, 

 a kérelmező és a vele közös háztartásában élő közeli hozzátartozók jövedelemigazolását az alábbiak szerint: 

- munkaviszonyból származó jövedelem esetén a munkáltató igazolása a kérelem benyújtását megelőző hónap 

nettó jövedelméről, 

- vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző év átlagáról szóló jövedelemről az 

adóhatóság által kiállított igazolást, továbbá nyilatkozatot a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó 

jövedelméből számított havi nettó átlagjövedelméről, 

- a gyermekgondozási díj kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított összegéről,  

- nyugellátás, nyugdíjszerű ellátás folyósítása esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről 

(nyugdíjszelvény/bankszámlakivonat), illetve a kérelem benyújtásának éve január hónapjában a 

nyugdíjfolyósítási igazgatási szerv által megküldésre került „hosszú alakú” (nyugdíjösszesítő) igazolást, 

- álláskereső családtag esetén a munkaügyi szerv hatósági bizonyítványát az elhelyezkedés érdekében a kérelem 

benyújtását megelőző legalább 1 havi együttműködéséről, valamint hatósági bizonyítványt a kérelem 

benyújtását megelőző hónap nettó a munkaügyi szerv által folyósított ellátás összegéről, 

- egyéb jövedelem (pl. bérbeadásból származó) esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó 

igazolást, 

- jövedelmet terhelő levonás/letiltás jogcímére, valamint nettó összegére vonatkozó hivatalos, tételes igazolást. 

 

A kérelemhez mellékelni kell továbbá: 

 normatív települési lakhatási támogatás esetében:  

a) a lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető közüzemi, szolgáltatási díjfizetési kötelezettséget 

megtestesítő – a kérelem előterjesztését megelőző három hónapnál nem régebbi – a fogyasztó és 

fogyasztási hely azonosítására alkalmas számlát vagy  

b) a fogyasztó, valamint a fogyasztási hely azonosítására szolgáló hivatalos igazolást, vagy 

c) társasházban lakó esetén a közös képviselő 5. számú melléklet szerinti nyilatkozatát, és 

d) lakáscélú pénzintézeti kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettséget teljesítő esetén  

da) a szerződés másolatát, valamint  

db)  a kérelem előterjesztését megelőző hónap fizetési kötelezettségét igazoló hivatalos irat másolatát. 

 



 

Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok: (Amennyiben nincs tartozása abban az esetben is szükséges igazoltatni) 

 

__________________ (fűtésszolgáltató neve) 

 

Név: ___________________________________, születési hely_______________________idő: 

_______________ 

Fogyasztási azonosító: ______________________________ 

Nevezett összes fűtés díjtartozása:    Ft, amely  havi tartozásból áll. 

A közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatás kikapcsolva:  év hó nap. 

Kelt:  Székesfehérvár,      

P.H. 

      

 aláírás 

 

__________________ (áramszolgáltató neve) 

Név: ___________________________________, születési hely_______________________idő: _____________ 

Fogyasztási azonosító: ______________________________ 

Nevezett összes díjtartozása:    Ft, amely   havi tartozásból áll. 

A közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatás kikapcsolva:  év hó nap 

Kelt:  Székesfehérvár,      

P.H. 

      

 aláírás 

__________________ (gázszolgáltató neve) 

Név: ___________________________________, születési hely_______________________idő: ____________ 

Fogyasztási azonosító: ______________________________ 

Nevezett összes díjtartozása:    Ft, amely   havi tartozásból áll. 

A közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatás kikapcsolva:  év hó nap 

Kelt:  Székesfehérvár,      

P.H. 

     

 aláírás 



 

 

__________________ (vízszolgáltató neve) 

 

Név: ___________________________________, születési hely_______________________idő: ____________ 

Fogyasztási azonosító: ______________________________ 

Nevezett összes díjtartozása:    Ft, amely   havi tartozásból áll. 

A közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatás kikapcsolva:  év hó nap 

Kelt:  Székesfehérvár,      

P.H. 

      

 aláírás 

 

__________________ (közös költséget számlázó neve) 
 

Név: ___________________________________, születési hely_______________________idő: _____________ 

Nevezett összes díjtartozása:    Ft, amely   havi tartozásból áll. 

Számlázó megnevezése: ………………………………..    Címe: …………………………………………………… 

számlaszám: …………………………………………….. 

képviselő neve: …………………………………………… képviselő címe:…………………………………………. 

Kelt:  Székesfehérvár,      

P.H. 

      

 aláírás 



 

Nyilatkozatok:                                                                                           (A megfelelőt aláhúzással vagy X-el jelölje! ) 

 

1. Hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatáshoz kapcsolódó szolgáltatás keretében az alábbi 

adósságaim kezelését kérem: 

 ___________  (fűtésszolgáltató):  tartozás összege:  _________________________  

 ___________  (áramszolgáltató):  tartozás összege:  _________________________  

 ___________  (gázszolgáltató):  tartozás összege:  _________________________  

 ___________  (vízszolgáltató):  tartozás összege:  _________________________  

 ___________(közös költséget számlázó):  tartozás összege:  _________________________  

2. Hátralék és az önkormányzat által megállapított települési hátralékcsökkentési támogatás különbözetének a megfizetését: 

vállalom – nem vállalom 

3. Települési hátralékcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó tanácsadáson való részvételt:  

vállalom – nem vállalom 

4. Amennyiben a települési hátralékkezelési szolgáltatásba a lakhatási költségek körébe tartozó díjhátralék-típusok közül a 

vezetékes gázszolgáltatási díjtartozás vagy a vezetékes áramszolgáltatási díjtartozás kerül bevonásra a határozat 

kézhezvételét követő 30 napon belül előrefizetős gázszolgáltatást vagy áramszolgáltatást mérő készüléket szereltetek fel és 

a készülék legalább egy éves időtartamban történő rendeltetésszerű használatát 

vállalom – nem vállalom 

 

Kelt:  Székesfehérvár,     

      

 kérelmező aláírása 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban 

szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

Székesfehérvár, ……..év……………..hó ……nap 

 ------------------------------------------------- 

 kérelmező aláírása 

 

T A N Á C S A D Ó I   J A V A S L A T  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Székesfehérvár, ……..év……………..hó ……nap 

 P.H. 

 ---------------------------------------------- 

 tanácsadó aláírása 


