
K É R E L E M
Települési Támogatás

Lakhatási támogatáshoz
I. A támogatást igénylő személyes adatai

Az ellátást igénylő neve:……………………………...................................

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

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ száma):…………………………………..

Születési hely, idő:…………………………………………

Állampolgársága:…………..……………………..                                                                                    
(tüntesse fel, ha bevándorolt, letelepedett, vagy menekült)

Bejelentett lakóhelye:…………………………………….......………………………………………….….    

Bejelentett tartózkodási helye:……………………………………………………………………………..… 

Tényleges tartózkodási helye:..............................................................................................................

Email.cím:……………..……......………..                                Tel:…………..............................................
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen 
                                a lakóhelyemen    vagy a tartózkodási helyemen   élek.           ( a megfelelő rész aláhúzandó)

Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselőjének neve: …………………………………….

A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe:………………………………………………………………...

A kérelmezővel a kérelemmel érintett lakásban együtt, közös háztartásban élők adatai

Név Születési
idő

Anyja neve A kérelmezővel való 
rokoni kapcsolat

a)                       

b)                    

c)

d)

e)

f)

Figyelem! A II. táblázat kitöltésénél az együtt élőket  a fenti táblázat betűjelei /a)-f)/ szerint azonosítsa!



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.

II. A kérelmező és a vele együtt élők jövedelme

Jövedelem típusa
  / nettó jövedelem /

Kérelmező
A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

a) b) c) d) e) f)
Munkaviszonyból és 

más 
foglalkoztatási 
jogviszonyból 
származó,  
(pl.közfoglalk
oztatás) 

j ö v e d e l e m
Társas vagy egyéni 

vállalkozásból
, őstermelői, 
illetve 
szellemi és 
más önálló 
tevékenységb
ől

származó
  j ö v e d e l e m

Nyugellátás, és egyéb 
nyugdíjszerű 
rendszeres szociális

 e l l á t á s o k
Alkalmi 
munkavégzésből 
származó 

j ö v e d e l e m
Táppénz, 

gyermekgond
ozási  

t á m o g a t á s o k 
(GYED, GYES, GYET, 
családi pótlék, 
gyermektartásdíj, stb.)
Önkormányzati és 

munkaügyi 
szervek által 
folyósított 

e l l át á s o k  
Egyéb 
(pl. ösztöndíj, 

értékpapírból 
származó 
jövedelem, 
kisösszegű 
kifizetések, 
lakáshasznosí
tásból, föld 
bérbeadásáb
ól származó 
jövedelem 
stb.)

Összes nettó 
jövedelem

III. A támogatással érintett lakás adatai és a lakásban tartózkodás jogcímére vonatkozó 
nyilatkozat                                       

1. A kérelmező a lakáshasználat szempontjából:   (1) bérlő    (2) bérlőtárs   (3) tulajdonos   (4) albérlő
      (A megfelelőt húzza alá!)   



                                                    (5) lakáshasználó családtag   (6) haszonélvező    (7) egyéb…………………………….

                                          
2. A lakás alapterülete: ……………… m2    (A lakás méretét dokumentummal is igazolni kell!)

IV. Nyilatkozat előrefizetős mérőkészülékekről

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: 

…………………………………………………………………………………………………………………
…….
Jelölje meg azt a kizárólag egy közüzemű szolgáltatót, ahova kéri a 
támogatás utalását. 
………………………………………………………………………………..

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

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

V. Társasházban lévő lakástulajdon esetén a közös képviselő nyilatkozata 

Alulírott ……………………………………..……… (név, megnevezés) ……………………….. 
(elérhetősége) 

……………………………………………..…………………………………… (cím, székhely) mint 
közös képviselő igazolom, hogy

……………….…………………………………………………………………………………………….
(név)

Visegrád. …………………………………………………………………………………………... 

Egy havi közös költsége ……………………………………. Ft.

A társasház megnevezése és számlaszáma:
………………………………………………………………..

                                         

Visegrád, 20. ………………..                                         ………………………………………………………………………..
                                                                                                         A társasház  közös képviselő aláírása   
                                       



VI. A kérelem indokolása

Kérjük  az alábbiakban  írja  le  kérelmének  indoklását,  mire  kéri  a  lakhatási 
támogatást!  

VII. Nyilatkozat

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 
1.´vállalkozásból származó jövedelmemen kívül a kérelem benyújtását megelőző naptári évben 
más jövedelmem          volt**           nem volt** (amennyiben volt, adóbevallásom másolatát csatolom)

2.  lakcímemen ______fő van  bejelentkezve,  azonban ____________________________(név) 
életvitelszerűen nem ezen a lakcímen él.
3. lakhatási támogatásban részesültem/a háztartásomban élő személy lakhatási támogatásban 
részesült         igen*              nem*
Amennyiben igen, melyik évben ____________________
Büntetőjogi  felelősségem  tudatában  kijelentem,  hogy  a  kérelemben  közölt  adatok  és 
nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek, hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a 
szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 



igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi IIII. tv. 10.§-ának (7) bekezdése 
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

Visegrád, 20…………………….     …………………………………………………………………
                                                A kérelmező, vagy törvényes 

képviselőjének aláírása

*a megfelelő rész aláhúzandó
** akkor kell kitölteni, ha a kérelmező vagy háztartásában élő személy a kérelem benyújtását megelőző egy naptári évben 
vállalkozó volt



VIII. Vagyonnyilatkozat
 A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakhatási támogatás esetén a 
háztartás valamennyi tagjának vagyona  (A vagyoni helyzetről szóló adatokat az I. rovatban feltüntetett 
személyek vonatkozásában kell közölni!)

INGATLANOK
1. Lakás  tulajdon   és lakótelek tulajdon (vagy állandó illetve tartós használat):
    tulajdonosa:
………………………………………………………………………………………………………..
címe:……………………………………………………………………helyrajzi száma: .
……………………..
alapterülete:………. nm;    tulajdoni hányad:……………..….;   szerzés ideje:
…………………………….
*becsült forgalmi érték:…………………….. 
haszonélvezeti joggal terhelt: igen – nem (a megfelelő aláhúzandó)

2.  Üdülő  tulajdon és üdülőtelek tulajdon   (vagy állandó illetve tartós használat):
    tulajdonosa:………………………………………………….
……………………………………………………
címe:…………………………………………………………………helyrajzi száma: 
………………………..
alapterülete:………. nm;   tulajdoni hányad:…………….….;     szerzés ideje:
…………………………….
*becsült forgalmi érték:………………………

 3. Egyéb  ,   nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész) tulajdon (vagy tartós használat) 
megnevezése   (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):

 tulajdonosa:……………………………………………………………megnevezése:……………………. 
címe:…....................………………………………………………… helyrajzi száma: ……………………
alapterülete:………... nm;     tulajdoni hányad:……………….;     szerzés ideje:
…………………………..
*becsült forgalmi érték:……………………….

4.Termőföld   tulajdon   (vagy állandó használat) 

tulajdonosa:
………………………………………………………………………………………………………..
megnevezése:
……………………………………………………………………………………………………..
címe:
………………………………………………………………………………………………………………..ala
pterülete:………. nm;    tulajdoni hányad:………….….;         szerzés ideje:……………………………
*becsült forgalmi érték:……………………..
 

EGYÉB VAGYONTÁRGYAK
 5. Gépjármű 
 - személygépkocsi  típus:……………..……………….…   rendszám:…………………………..
…………..
  a szerzés ideje: ………….………   gyártási ideje: ………….
  ** becsült forgalmi érték:………………………………..…….
 - tehergépjármű,autóbusz,motorkerékpár,vízi-vagy egyéb jármű típus:………….……………..
………..    
   rendszám:………………………………..…….
   a szerzés ideje:………………………gyártási éve: ………….… 
   ** becsült forgalmi érték:……………..……………………….
(Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni.)

Kijelentem, hogy a VAGYON-NYILATKOZATBAN szereplő fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
Hozzájárulok a nyilatkozatomban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 
felhasználásához, kezeléséhez.
Visegrád, 20…………………………………………….                                               
                                                                                           …………………………………………….
                                                                                                                    aláírás



FIGYELEM!  Ha a kérelmező vagy a háztartás tagja, 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.

Fogalmak:
*  Becsült  forgalmi  értékként  az  ingatlannak  a  településen  szokásos  forgalmi  értékét  kell  feltüntetni  (erről 
tájékoztatás kapható az ingatlan fekvése szerinti önkormányzattól).
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.

A kérelemben feltüntetett adatokat a személyi igazolvánnyal, illetve a bemutatott igazolásokkal a  
kérelem átvételekor  egybevetette:                                                                                                 

Visegrád, 20  ……………………                                  ……………………………………..
                                                                                                                    ü g y i n t é z ő

T á j é k o z t a t ó
A pénzbeli  és természetbeni ellátásokról  és támogatásokról  szóló 2/2015. (II.19.)  önkormányzati  
rendelet  8.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  lakhatási  támogatás  életvitelszerűen  Visegrádon  élő 
személyeknek  az  általuk  lakott  lakás  lakhatáshoz  kapcsolódó  rendszeres  kiadások  viseléséhez 
nyújtott települési támogatás. A lakhatási támogatásra az jogosult
a) akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülélő esetén 300 %-át és 
b) az igénylő illetve háztartás tagjai vagyonnal nem rendelkezik, és
c) az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint lakik:
ca) a magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője, vagy
cb) az önkormányzati bérlakás bérlője.

A kérelemhez az alább felsorolt mellékleteket kell benyújtani:

1. Kérelmező és a vele együtt élők jövedelemigazolását 
       a, nyugdíjszerű ellátások esetében az igazolást úgy kell benyújtani,  hogy megállapítható legyen
          a kedvezményezett neve és lakcíme (pl. nyugdíjösszesítő, év eleji nyugdíjközlő) ettől abban az    
          esetben lehet eltekinteni, ha ilyet az adott évben már benyújtottak, ez utóbbi esetben elegendő    
          a havi nyugdíjszelvény (vagy másolata)
     b,  bármely egyéb rendszeres jövedelemforrásból származó jövedelmeknél (pl. munkabér) a kérelem    
          benyújtását megelőző hónap jövedelméről,
       c, munkaviszonnyal nem rendelkező személy igazolását arról, hogy elhelyezkedése
          érdekében folyamatosan együttműködik a Munkaügyi Központtal, a családsegítővel, 
     d,  egyéb pénzellátások igazolása (pl. családi pótlék, árvaellátás stb.)
       e) a nem havi rendszerességgel szerzett, vagy vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem    
          benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi    
         átlagáról,
       f)  gyermekét egyedül nevelő szülő esetében igazolás a tartásdíjról (pl. bírósági végzés; egyezség bíróság   
           általi jóváhagyása; átutalás postai szelvénye; átutalási értesítő; a szülők hiteles nyilatkozata a 
           gyermektartás mértékéről; amennyiben a tartásra kötelezett nem fizet, az erről szóló nyilatkozat)

2.  Tulajdon esetében az adás-vételi szerződés másolatát, vagy a lakás nagyságát (nm) hitelt   
     érdemlően igazoló dokumentumot.

3.   A  kérelmet  megelőző  hónapra  vonatkozó  összes  közüzemi  számlát  (Gázművek,  ELMÜ, 
DMRV , stb)
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