
 

 

 

KÉRELEM  

Ferencvárosi fűtéstámogatás megállapítására  
 
  

 

Személyi adatok: 
 

Kérelmező neve: __________________________________________________________________ 

Születési neve: ___________________________________________________________________ 

Születési helye, ideje: ______________________________________________________________ 

Állampolgársága:       ______________________________________________________________ 

Anyja születési neve: ______________________________________________________________ 

Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): _______________________________________ 

Lakóhely: _______________________________________________________________________ 

Tartózkodási hely: ________________________________________________________________ 

Telefon: ___________________________, E-mail: ______________________________________ 

Az ingatlan pontos címe, melyre a támogatást kéri: _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Fűtés módja:  .. gázfűtés…....távfűtés…….villanyfűtés….…vegyestüzelés (olaj, fa, szén,PB gáz) 

 

(Kérem a megfelelőt aláhúzással megjelölni!) 

 

A fűtést biztosító szolgáltató megnevezése: _____________________________________________ 

Fizető/ügyfél azonosító szám: _______________________________________________________ 

Fogyasztási hely azonosító szám: _____________________________________________________ 

 

 

 

A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek felsorolása: 

(háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek közössége)  

 

 név születési hely,  idő 
rokoni 

kapcsolat 
jövedelem jogcíme* jövedelem 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

 



* jövedelem jogcíme pl.:munkabér, öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, 

rendszeres szociális segély, rendszeres szociális járadék, GYED, GYET, GYES stb. 

Jövedelmi adatok 

A jövedelmek típusai 

A 

kérelmező  

jövedelme 

A 

kérelmezővel  

közös 

háztartásban  

élő házastárs  

(élettárs) 

jövedelme 

A kérelmezővel  

közös háztartásban  

élő egyéb rokon  

jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem és táppénz 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból 

származó jövedelem 
      

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak 

értékesítéséből származó jövedelem 
      

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, 

egyéb nyugdíjszerű ellátások 
      

5. A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások (különösen: GYED, 

GYES, GYET, családi pótlék, 

gyermektartásdíj, árvaellátás) 

      

6. Munkaügyi szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátás 
      

7. Föld bérbeadásából származó 

jövedelem 
      

8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, 

ösztöndíj, értékpapírból származó 

jövedelem, kis összegű kifizetések 

stb.) 

      

9. Összes bruttó jövedelem       

10. Személyi jövedelemadó vagy előleg 

összege 
      

11. Egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulék összege 
      

12. Munkavállalói járulék összege       

13. A család összes nettó jövedelme [9-

(10+11+12)] 
      

14. A család összes nettó jövedelmét 

csökkentő tényezők (tartásdíj 

összege) 

      

       

15. AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI!  
Önkormányzat által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátás [a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. tv. 4. § (1) bek. i) 

pontja] 

      

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó. 

 

 

 

 

 

 



Vagyonnyilatkozat 

A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának 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 

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, 

vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: 

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati 

jogok, szolgalom). 

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 

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, 

vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: 

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati 

jogok, szolgalom). 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó használat): 

- megnevezése .................................... (pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, 

garázs), 

- címe: ........................................... város/község ......................... út/utca ............. hsz., 

- alapterülete: ........... m
2

, 

- tulajdoni hányad: ..........................., 

- a szerzés ideje: ................ év. 

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

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, 

vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: 

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati 

jogok, szolgalom). 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): 

- megnevezése: ...................................................................................................................... 



- címe: ........................................... város/község ....................... út/utca ............ hsz., (pontos cím 

hiányában: ...................... helyrajzi szám), 

- alapterülete: ........... m
2

, 

- tulajdoni hányad: ..........................., 

- a szerzés ideje: ................ év. 

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

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, 

vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: 

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati 

jogok, szolgalom). 

B. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű adatai: 

a) személygépkocsi: ................................................................ típus .................. rendszám 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................................... 

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

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: 

................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett 

üzemben tartói jog). A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn: 

igen nem 

(a megfelelő aláhúzandó). 

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: 

................................................................................................. típus .................. rendszám 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................................. 

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

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: 

................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett 

üzemben tartói jog). 

III. Nyilatkozatok 

1. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben 

kitöltendő], hogy 

a) fizetési számlával nem rendelkezem vagy 

b) az alábbi fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő): 

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................ 

fizetési számla száma: .............................................................................................................. 

fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. 

2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben 

kitöltendő], hogy a velem együttélő közeli hozzátartozóm 

a) fizetési számlával nem rendelkezik vagy 



b) az alábbi fizetési számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő): 

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................ 

fizetési számla száma: .............................................................................................................. 

fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. 

 

 

 

3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében 

a hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési 

számlán kezelt összeg tekintetében. 

 

 

 

Megjegyzés: 

A vagyoni helyzet vizsgálatakor nem kell figyelembe venni az életvitelszerűen lakott ingatlan 

eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén 

az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékeként a fizetési számlára befizetett 

összeget. 

Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel 

rendelkezik, a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. 

Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem 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 gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni. 

 

 

 

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

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

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört 

gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - 

ellenőrizheti. 

 

 

Hozzájárulok a kérelemben és a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás 

során történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 

 

Kérelemnek helyt adó határozat esetén fellebbezési jogomról (megfelelő rész aláhúzandó). 

 

lemondok     –       nem mondok le. 

 

 

 

 

Budapest, __________________ 

 

 

______________________ 

kérelmező aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Csatolandó mellékletek: 
 

 

 

1) a fűtést biztosító szolgáltató által a kérelmező nevére kiállított, kérelem benyújtását 

megelőző havi számla, illetve szerződés másolata, vagy a tűzelőolaj, a fa- és szén, vagy a 

PB gáz fogyasztást igazoló,a kérelmező nevére és a IX. kerületi lakcímére kiállított 

számla.  

 

 

 

2)  a háztartásban élő személyek jövedelemigazolásai 

   

a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői 

tevékenységből származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző havi 

nettó jövedelemigazolás  

- keresőtevékenységről munkáltatói igazolás, 

- nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás bizonyítására a folyósító szerv által kiadott 

igazolás és az utolsó havi nyugdíjszelvény vagy folyószámla-kivonat,  

- GYED, GYES, GYET, családi pótlék összegéről a folyósító szerv által 

kiadott igazolás,  

- munkanélküli élethelyzetről és a folyósított ellátásról a Munkaügyi 

Központ illetékes kirendeltségének igazolása,  

- gyermekét egyedül nevelő szülő esetében gyermektartásdíjról igazolás 

vagy nyilatkozat; 

 

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból vagy őstermelői 

tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját 

közvetlenül megelőző tizenkét hónap nettó jövedelméről szóló igazolás; 

 

 

 

3) az egyedülállóság és az egyedül élés tényről nyilatkozat; 

 

 

4) a magasabb összegű családi pótlék bizonyítására a folyósító szerv által kiadott igazolás. 

 

 

5) közüzemi számla (minden oldala), ahova kéri a támogatás utalását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A vonatkozót kérem kitölteni: 

 

 

 

NYILATKOZAT 
 

 

Alulírott ……………………………………........, Budapest, …………………................. 

…………………….. szám alatti lakos, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

gyermeke(i)met egyedülállóként nevelem. 

 

(Az 1993. évi III. törvény 4. § (1) bek. l) pontja szerint: 

  „egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy 

    házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van”) 

 

 

Budapest,  …………………….……  

 

 

 

                    …………………………………. 

                                     aláírás 

 

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 
 

 

Alulírott ……………………………………………, Budapest, ……………………….... 

…………………………………szám alatti lakos, büntetőjogi felelősségem tudatában 

kijelentem, hogy háztartásomban egyedül élek.  

 

(Az 1993. évi III. törvény 4. § (1) bek. e) pontja szerint:  

  „egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik”) 

 

 

 

Budapest, …….…………………………  

 

 

 

                ……………………………………. 

                  aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 


