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KÉRELEM1 
lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás megállapítására 

 

 

I. SZEMÉLYI ADATOK 

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

Név:............................................................................................................................................................. 

Születési név:.............................................................................................................................................. 

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

Születési hely és idő:………………………………………………..……………………………………. 

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:    

Állampolgárság: …………………..………………………………………………………...…………… 

Nem2: nő / férfi  

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

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

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén)……………….…………. 

 

 EU kék kártyával rendelkező, vagy 

 

 

 

2. Az adott ingatlanon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek száma:………….fő 

 

3. Az adott ingatlanon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek adatai: 

 

1. Név:................................................................................................................................................ 

Születési név:................................................................................................................................. 

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

Születési hely és idő:………………………………………….…………………………………. 

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám) : ………………...…………………………… 

Rokoni kapcsolat : ………………………………………………………………….…………… 

 

 

                                                 
1 A KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL: a kérelemhez tartozó Tájékoztató szerinti dokumentumokat. 
2 A megfelelő rész aláhúzandó. 
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2. Név:................................................................................................................................................ 

Születési név:................................................................................................................................. 

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

Születési hely és idő:………………………………………….…………………………………. 

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám) : ………………...…………………………… 

Rokoni kapcsolat : ………………………………………………………………….…………… 

3. Név:................................................................................................................................................ 

Születési név:................................................................................................................................. 

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

Születési hely és idő:………………………………………….…………………………………. 

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám) : ………………...…………………………… 

Rokoni kapcsolat : ………………………………………………………………….…………… 

4. Név:................................................................................................................................................ 

Születési név:................................................................................................................................. 

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

Születési hely és idő:………………………………………….…………………………………. 

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám) : ………………...…………………………… 

Rokoni kapcsolat : ………………………………………………………………….…………… 

5. Név:................................................................................................................................................ 

Születési név:................................................................................................................................. 

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

Születési hely és idő:………………………………………….…………………………………. 

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám) : ………………...…………………………… 

Rokoni kapcsolat : ………………………………………………………………….…………… 

6. Név:................................................................................................................................................ 

Születési név:................................................................................................................................. 

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

Születési hely és idő:………………………………………….…………………………………. 

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám) : ………………...…………………………… 

Rokoni kapcsolat : ………………………………………………………………….…………… 

7. Név:................................................................................................................................................ 

Születési név:................................................................................................................................. 

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

Születési hely és idő:………………………………………….…………………………………. 

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám) : ………………...…………………………… 

Rokoni kapcsolat : ………………………………………………………………….…………… 
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II. JÖVEDELEMI ADATOK3 

A kérelmező, valamint a vele azonos lakcímen élő személyek havi jövedelme forintban:  

 

A jövedelmek típusai 
A kérelmező 

jövedelme 

A kérelmezővel 

közös 

háztartásban élő 

házastárs 

(élettárs) 

jövedelme 

Kérelmezővel 

közös 

háztartásban 

élő egyéb 

hozzátartozó 

jövedelme 

Összesen 

 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyból származó 

jövedelem  

ebből: közfoglalkoztatásból származó 

    

 2. Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó 

jövedelem 

    

3. Táppénz és a gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó támogatások 

(GYED, GYES, GYET, családi pótlék, 

gyermektartásdíj, árvaellátás, stb.) 

    

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, 

egyéb nyugdíjszerű ellátások 

    

5. Önkormányzat, járási hivatal és az 

állami foglalkoztatási szerv által 

folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 

    

6. Alkalmi munkavégzésből származó 

jövedelem, föld bérbeadásából 

származó jövedelem: 

  

 

 

 

 

7. Ingatlan, ingó vagyontárgyak 

értékesítéséből, vagyoni értékű jog 

átruházásából származó jövedelem 

    

 8. Egyéb jövedelem (pl.: ösztöndíj, 

tiszteletdíj, stb.): 

    

 9. A család összes nettó jövedelme:     

 10. Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI):                                                            Ft/hó 

 

III. LAKÁSVISZONYOK 

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

A támogatással érintett lakás nagysága:……………m2 

 

III.1. Az adott ingatlanra vonatkozó szolgáltatások: 

a) Villany:   Fogyasztó neve: ………………………………………………………………... 

    Fogyasztó azonosító száma: …………...………………………………………. 

    Fogyasztási hely azonosító száma: ……………………….................................. 

    aa) Nincs bekötve / Be van kötve és a havi díj átlagosan:.....……….………. Ft 

    ab) Hátralék nincs / van, ha van, annak összege: ..………….………………. Ft 

                                                 
3 A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát 

igazoló okiratokat, vagy annak másolatait, melyek 30 napnál nem lehetnek régebbiek. 



4. melléklet a 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez 

 

4 

 

b) Víz:   Fogyasztó neve: ………………………………………………………………... 

    Fogyasztó azonosító száma: …………...………………………………………. 

    Fogyasztási hely azonosító száma: ……………………….................................. 

    ba) Nincs bekötve / Be van kötve és a havi díj átlagosan:….….……………. Ft 

    bb) Hátralék nincs / van, ha van, annak összege: ..…………….……………. Ft 

c) Gáz:   Fogyasztó neve: ………………………………………………………………... 

    Fogyasztó azonosító száma: …………...………………………………………. 

    Fogyasztási hely azonosító száma: ……………………….................................. 

    ca) Nincs bekötve / Be van kötve és a havi díj átlagosan:.....……………….. Ft 

    cb) Hátralék nincs / van, ha van, annak összege: ..……………….…………. Ft 

d) Szemétszállítás: Fogyasztó neve: ……………………………………………...………………... 

    Fogyasztó azonosító száma: …………...………………………………………. 

    Fogyasztási hely azonosító száma: ……………………….................................. 

    da) Nem veszi igénybe / igénybe veszi és a havi díj átlagosan:...................... Ft 

    db) Hátralék nincs / van, ha van, annak összege: ..…………………….……. Ft 

e) Albérlet:   Albérlő neve: …………………………………………………………………... 

    Bérleti szerződés száma: ………………………………………………………. 

    Havi díj átlagosan:.....…………….…. Ft 

    Hátralék nincs / van, ha van, annak összege: ..…………………….……. Ft 

 

 

Kérem, hogy lehetőség szerint a támogatást a ……………...….…………….. kiadásra biztosítsák. 

 

 

Magyargéc,  .............év ............................. hónap ………nap  

 

 

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

kérelmező aláírása 

 

 

Amennyiben a fogyasztó a kérelmezőtől különbözik, a fogyasztó aláírása, mellyel hozzájárul a 

támogatás felhasználásához: 

 

Magyargéc,  .............év ............................. hónap ………nap  

 

 

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

 hozzájáruló aláírása 

 

 

A KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL:  

a kérelemhez tartozó Tájékoztató szerinti dokumentumokat. 
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IV. NYILATKOZATOK 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy 

tartózkodási helyemen élek4. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  

Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján, valamint a 

Magyar Államkincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján – 

ellenőrizheti. 

Alulírott hozzájárulok, hogy a saját és a velem egy lakóhelyen élők személyes adatait a jogosultság 

elbírálása, illetve az ezzel kapcsolatos igazolások, bizonyítékok beszerzése céljából kezeljék, 

nyilvántartsák, felhasználják. 

Tudomásul veszem, hogy valótlan tény állítása esetén – annak ellenére, hogy tudok a tény 

valótlanságáról -, illetve ha adatszolgáltatási kötelezettségemet nem teljesítem, vagy az ügy eldöntése 

szempontjából jelentős tényt elhallgatok, továbbá valótlan adatot szolgáltatok, eljárási bírság 

kiszabására kerülhet sor, valamint a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a 

folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszakövetelheti. 

Nyilatkozom, hogy a települési támogatás megállapítása iránti kérelmem teljesítése esetén, 

fellebbezési jogomról lemondok. 

 

 

Magyargéc,  .............év ................................ hónap ……………nap  

 

 

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

kérelmező aláírása 

 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy amennyiben az ingatlanhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek, számlák 

nem az én nevemen kerültek előírásra, a támogatás akkor is felhasználható legyen az általam lakott 

ingatlanhoz kapcsolódó költségekre, kiadásokra, hátralékokra. 

 

Magyargéc,  .............év ................................ hónap ……………nap  

 

 

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

hozzájáruló aláírása 

 

 

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

rendelkezik. A megfelelő rész aláhúzandó. 
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V. Vagyonnyilatkozat 
 

V.1. A kérelmező 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 terhelt5: 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 

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 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 

felhasználásához, kezeléséhez. 

 

Magyargéc,  .............év ................................ hónap ……………nap  

 

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

aláírás 

Megjegyzés: 
Ha a kérelmező vagy az életközösség tagjai egy 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. 

                                                 
5 A megfelelő rész aláhúzandó. 
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V.2. A kérelmezővel egy lakóhelyen élő(k) 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 terhelt6: 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 

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 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 

felhasználásához, kezeléséhez. 

 

Magyargéc,  .............év ................................ hónap ……………nap  

 

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

aláírás 

Megjegyzés: 
Ha a kérelmező vagy az életközösség tagjai egy 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. 

 

                                                 
6 A megfelelő rész aláhúzandó. 
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TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)  6. § (1) – 

(2) bekezdései értelmében az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi 

résztvevővel együttműködni, valamint senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. 

Az Ákr. 64. § (2) bekezdése alapján ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy 

szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás 

körében adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható. 

A lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás megállapítására irányuló igényt az erre 

rendszeresített kérelem nyomtatványon lehet benyújtani, melyet a Nógrádmegyeri Közös 

Önkormányzati Hivatal Magyargéci Kirendeltsége ügyintézőjéhez (Magyargéc, Rákóczi út 75.) 

kell eljuttatni a szükséges mellékletekkel együtt.  

NEM JOGOSULT lakhatás költségeihez nyújtott települési TÁMOGATÁSRA  

a) aki albérlőt tart, illetve aki saját maga vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója 

lakáshasznosításból származó jövedelemmel rendelkezik,  

b) akinek a háztartásában – a gépjárművek forgalmi értékétől, valamint tulajdonosi vagy 

üzembentartói jogtól függetlenül – kettő vagy ennél több gépjármű van, kivéve a 

mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjárművet,  

c) akinek vagyonának értéke meghaladja az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

értéket. 

A hatályos jogi szabályozás alapján vagyonnak minősül az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá 

vagyon értékű jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege, az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, (855.000.-Ft-ot), vagy az együttes 

forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az nyolcvanszorosát 

(2.280.000.-Ft-ot) meghaladja.  

Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a 

vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra 

tekintettel fenntartott gépjármű.  

 

A KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL: 

a) a kérelmező és a vele közös háztartásban lakók havi rendszerességgel járó – nem 

vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét 

igazoló iratot vagy másolatát, 

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, gyermektartásdíjról igazolást, ösztöndíjra vonatkozó 

igazolást, 

c) amennyiben az életközösség tagjának nincs jövedelme, az erről szóló nyilatkozatot, 

d) a kérelmező és a vele közös háztartásban lakók vagyonnyilatkozatát,  

e) azon lakásfenntartási kiadást igazoló számlá(k) másolatát – amely tartalmazza a fogyasztási 

azonosítót és a fogyasztási hely azonosítót, amelyre a támogatást kéri, albérlet esetén albérleti 

szerződés másolatát. 

f) amennyiben a kérelmező hátralékkal rendelkezik, a szolgáltató igazolását a hátralék 

összegéről. 

g) GYES, GYED, GYET, családi pótlék, árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt, 

álláskeresési ellátás határozatát, 

h) 18 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást, 

i) nyugdíjasok esetén a MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről 

szóló éves igazolást, 

j) válásról, gyermekelhelyezésről, bírósági végzés másolatát, 

k) mozgáskorlátozottság okán fenntartott gépjármű esetén a mozgáskorlátozottságot igazoló 

okirat másolatát. 


