
 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

a Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Lakásfenntartást segítő Települési Támogatáshoz 

 

 

A kérelemhez mellékelni kell: 

 

1. A kérelmező és a vele együttélő családtagok (közeli hozzátartozók) k é r e l e m  

b e n y ú j t á s á t  m e g e l ő z ő  h a v i  n e t t ó  jövedelméről szóló igazolását 

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből 

(a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását 

megelőző hónap nettó jövedelmét, 

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem 

esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt 

szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolást, azzal, hogy azon hónapoknál, 

amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves 

jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani, 

2. társas és egyéni vállalkozás esetén a NAV által adott jövedelemigazoláshoz mellékelni 

kell a vállalkozó/könyvelő NYILATKOZATÁT egy év nettó jövedelméről, 

3. árvaság, félárvaság esetén az árvaellátást megállapító határozatot, valamint igazolást az 

ellátás kérelem benyújtását megelőző havi összegéről (postai feladószelvény / 

bankszámlakivonat), 

4. jövedelmet terhelő letiltás esetén a letiltás jogcímének és a jövedelmet terhelő letiltás 

nettó összegének igazolását, 

5. álláskereső esetén a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya igazolását (hatósági 

bizonyítvány) arról, hogy regisztrált álláskereső, és elhelyezkedése érdekében mióta 

működik együtt,  

6. nyugdíjas esetén a tárgyév januárjában a NYUFIG által megküldött nyugdíjösszesítő 

igazolást (zöld betűs igazolás), 

7. a 16. életévét betöltött gyermek/fiatal felnőtt esetében a köznevelési, illetve felsőoktatási 

intézmény tagozat (nappali/esti/levelező) megjelölésével ellátott igazolását a tanulói, 

hallgatói jogviszony fennállásáról,  

8. a gyermek elhelyezése, ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés 

tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, továbbá a gyámhatóságokról, 

valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet szerinti, a 

gyámhatóság által felvett jegyzőkönyvet a gyermek szülői felügyeleti jogának 

gyakorlásáról, 

9. gyámság/gondnokság alá helyezett esetében a gyám/gondnok kirendelő határozatot, 

10. a gyermektartásdíj megállapításáról szóló határozatot, és igazolást (átvételi elismervény/ 

postai feladószelvény/bankszámlakivonat/nyilatkozat) a kérelem benyújtását megelőző 

hónapban kézhez kapott tartásdíj összegéről, 

11. egyedülélő, egyedülálló kérelmező esetében a Rendelet 2. melléklet szerinti nyilatkozatot, 

12. igazolást a gyermek tartós betegségének vagy súlyos fogyatékosságának tényéről, 

13. az egyetemes villamosenergia-szolgáltató kérelmező nevére szóló hivatalos 

dokumentumát a villamosenergia lakossági piaci áron történő vételezésének tényéről, 

valamint a villamosenergia lakossági piaci áron történő igénybevételének összegéről, 

14. az egyetemes földgázszolgáltató kérelmező nevére szóló hivatalos dokumentumát a 

földgáz versenypiaci költségeket tükröző áron történő vételezésének tényéről, valamint a 

földgáz versenypiaci költségeket tükröző áron történő igénybevételének összegéről, 

15. kérelmező nevére szóló számlát a tűzifa megvásárlásának tényéről, valamint a kifizetett 

összegről. 

 

  



 

Tájékoztató a Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Lakásfenntartást segítő Települési 

Támogatás kérelem kitöltéséhez 

 

 
Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 

gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező közeli hozzátartozók közössége 

Közeli hozzátartozónak számít: 

- a házastárs, az élettárs; 

- az a vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha, illetve nevelt gyermek, aki 

~ húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik; 

~ huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, a nappali oktatás 

munkarendje szerint tanulmányokat folytat; 

~ huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, felsőoktatási intézmény 

nappali tagozatán tanulmányokat folytat; 

- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi 

vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben 

ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt; 

 

Fiatal felnőtt: az a nagykorú személy, aki a 25. életévét nem töltötte be 

 

(a gyermekkel egy tekintet alá esik a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 

nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt; 25 évesnél fiatalabb, 

önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató 

fiatal felnőtt.) 

 

Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik 

 

Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, 

kivéve, ha élettársa van 

 

 

A szociális ellátásra jogosult a Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén 

bejelentett lakóhellyel, más településen tartózkodási hellyel nem rendelkező és életvitelszerűen a 

bejelentett – a szociális ellátásra való jogosultsággal érintett – székesfehérvári lakóhelyén élő 

a) egyedülélő személy, 

b) gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő, 

c) legalább négy gyermek után családi pótlékban részesülő család tagja, 

 

ahol a család egy főre jutó nettó jövedelme a kérelem benyújtását megelőző hónapban a 115.000,- 

Ft-ot nem haladja meg. 

 

A fentiekben foglalt feltételek mellett kérelmező akkor jogosult 

- amennyiben 2022.09.01-2023.02.28. közötti időszak legalább egy hónapjában a 

villamosenergiát lakossági piaci áron vételezte, 

- amennyiben 2022.09.01-2023.02.28. közötti időszak legalább egy hónapjában a földgázt 

versenypiaci költségeket tükröző áron vételezte, 

- amennyiben, 2022. július 15. napját követően tűzifavásárlást végzett és rendelkezik 

fatüzelésű fűtőberendezéssel. 

A jogosultsági feltételek meglétét – különösen az életvitelszerű székesfehérvári tartózkodás 

tényét – az Alba Bástya Család-és Gyermekjóléti Központ környezettanulmány útján 

ellenőrizheti, a fatüzelés alkalmazhatóságát ellenőrzi. 

 

A támogatási jogcímek együttesen is igénybe vehetők, de jogosultanként kizárólag egy lakásra 

vehetők igénybe! 


