
 

 

 
 

KÉRELEM  

lakásfenntartási támogatás  

megállapítására 
 
 

 

Személyi adatok:  

Kérelmező: 

Név:  ______________________________ 

Születési név:________________________ 

Szül.helye, ideje:_____________________ 

TAJ száma: _________________________ 

Anyja neve: _________________________ 

Állampolgársága:_____________________ 

Lakhelye: ___________________________ 

___________________________________ 

Tartózkodási helye: ___________________ 

 ___________________________________ 

Telefonszáma:________________________ 

E-mail cím    :________________________ 

Családi állapota: ______________________ 

Jövedelme: ____________________Ft / hó 

 

 

Házastárs / élettárs: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

______________________________Ft / hó 

 

A lakásban élő egyéb személyek: 

 

 

Név 
Születési hely, idő  

(év, hó, nap) 

Anyja neve  Rokoni kapcso-

lat 
TAJ száma 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy  

                                 életvitelszerűen a lakóhelyemen     /        tartózkodási helyemen élek    

(megfelelő rész aláhúzandó) 

 

 

3.  Annak a lakásnak a nagysága, amelyre a támogatást igényli: ……………. m2 

     (hitelt érdemlő irattal igazolva) 

 

 



4.  A lakásfenntartási támogatás utalását az alábbi szolgáltató felé kérem: ………………………… 

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

(csatolni kell annak a közüzemi szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolat, amelynek számlájára 

a lakásfenntartási támogatás megállapítását kéri, közös költség csökkentésére irányuló kérelem esetén 

igazolást a társasház számlaszámáról).   

 

 

5.  Kérelmező és a lakásban vele együtt lakó személyek jövedelmi adatai 

 

 

A jövedelem típusa Kérelmező A lakásban együtt lakó további személyek 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 

jogviszonyból származó 

       

2.Társas és egyéni vállalkozásból, ősterme-

lői, illetve szellemi és más önálló tevé-

kenységből származó 

       

3.Táppénz, gyermekgondozási  támoga-

tások 

       

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások 

       

5. Önkormányzat, járási hivatal és mun-

kaügyi szervek által folyósított ellátá-

sok 

       

6. Egyéb jövedelem (családi pótlék, 

gyermektartásdíj, stb.) 

       

7. Összes jövedelem        

8. Mindösszesen 
                                                                                          

__________________ Ft 

    

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, va-

gyoni 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, va-

gyoni 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, ga-

rázs), 

- 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, va-

gyoni 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 hiá-

nyában: ...................... 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, va-

gyoni 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 kitölten-

dő], 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 kitölten-

dő], 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 ren-

delkezik, 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 szoci-

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

korló szerv – az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti. 

 

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

során történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 

 

 

Budapest, ……. év …………………….. hó ……. nap   

 

 

 

 

 

……………………. ……………………………………. 

kérelmező aláírása nagykorú hozzátartozók aláírása 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Csatolandó mellékletek 

 

 

1. jövedelemnyilatkozat,  

2. jövedelemigazolás(ok): 

- a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap 

jövedelme (nyugdíjszelvény, munkáltató által kiadott igazolás) 

- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve a vállalkozásból származó jövedelem 

esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett 

jövedelem egyhavi átlaga,  

3. munkanélküli ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén az illetékes munkaügyi központ által kiál-

lított igazolás, 

4. nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyug-

díjközlő lap és a kérelem benyújtását megelőző hónapra folyósított nyugellátásról nyugdíjszel-

vény vagy számlakivonat, 

5. őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által  a lezárt adó-

évről kiállított igazolás, a le nem zárt adóévről az őstermelő nyilatkozata, 

6. vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott iga-

zolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata, 

7. tartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámla-

kivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának nyilatkozata, 

8. ösztöndíjról a közép-, vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat 

vagy az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom, 

9. kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai vagyoni helyzetére vonatkozó nyilatko-

zat; 

10. hitelt érdemlő irat a lakásban tartózkodás jogcíméről, a lakás nagyságáról (tulajdoni lap, adásvé-

teli szerződés, bérleti szerződés, albérleti szerződés, szívességi lakáshasználatról tulajdonosi nyi-

latkozat), a lakás nagyságát nem tartalmazó irat esetén a kérelmező erre vonatkozó nyilatkozata; 

11. önkormányzati tulajdonú lakás esetében a FEV IX. Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. Bérbe-

vételi Csoport (Bp. IX. ker. Haller u. 54.) igazolása az esetleges tartozás összegéről, 

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

13. közös költség támogatása esetén hivatalos igazolást a Társasház számlaszámáról 

 

Vagyon (az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerint): 

 

ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi 

szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett - összeg, amelynek 

 

a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-

szegének a harmincszorosát (855.000,-Ft), vagy 

 

b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát 

(2.280.000,-Ft) 

 

meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltét-

eleinek vizsgálatánál 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 fenntar-

tott gépjármű. 

 

 

 

 


