
3. sz. melléklet a 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez 
 

KÉRELEM   TELEPÜLÉSI LAKHATÁSI TÁMOGATÁS   MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 
 
I. 
A szolgáltató adatai: 
 
Az igényelt támogatást a …………………………………….… szolgáltatónál kérem érvényesíteni.  

(A kérelemhez, megnevezett szolgáltató által, a kérelem beadását megelőző hónapban kibocsátott teljes 
számlát csatolni kell.)  

Nyilatkozom, hogy a kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő 

készülék   működik   nem működik. 

II. 
A kérelmező adatai:  

Név: ……………………………………..……… születési név:………………….………………. 

Születési hely: …………………………….…….. születési idő:…………………………...……… 

Anyja neve: ………………………………….….. családi állapot:……….………..…………….… 

Lakcím: ……………………………………….…….……… telefonszám:…….…………………. 

TAJ szám: ……………….….állampolgársága (idegenrendészeti státusza):………………………. 
 
III. 
Kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelmi adatai: 
 

név Rokonsági 
fok 

Születési 
idő TAJ Jövedelem típusa Jövedelem 

összege 
 kérelmező     

      

      

      

      

      

      

      

      

Ügyintéző tölti ki a becsatolt igazolások alapján. Összes 
jövedelem 

 

Egy főre eső 
jövedelem 

 

 
IV. 
Nyilatkozatok: 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben 6 hónapot meghaladó áram, illetve gáz közüzemi díjtartozásom 
van, köteles vagyok a támogatást megállapító határozat kézhezvételét követő 30 napon belül 
kezdeményezni a szolgáltatónál az előre fizetős mérő felszerelését, és az erről szóló igazolást 
bemutatni. 
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Kijelentem, hogy életvitelszerűen a kérelemben megjelölt lakcímen élek, 

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 
- az NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti. 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben foglaltak a valóságnak megfelelnek. 
 
Tengelic,………………………….. 
 
 ………………………………. 
 Kérelmező 

 

Tájékoztató a települési lakhatási támogatási kérelem kitöltéséhez 
 
I. A szolgáltató adatai: 
A lakhatási támogatás a villanyáram- a víz-és a gázfogyasztás, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön, a szemétszállítás 
díjához nyújtható, albérleti, vagy lakásbérleti díj. 
A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni ellátás formájában a lakásfenntartási kiadással érintett 
szolgáltató részére és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadáshoz kell nyújtani, amely 
megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. 
 
II. A kérelmezőre vonatkozó adatok kitöltéséhez: 
A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. 
 
III. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelmi adatai kitöltéséhez: 
háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
személyek közössége; 
A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családtagjai vagyoni, jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat. 
 
A jövedelem igazolható: 
a) munkabérből származó jövedelem esetén, a munkáltató által kiállított igazolással. Amennyiben az adott 

hónapban többletjuttatás is kifizetésre került, annak összegét a havi munkabértől elkülönítve kell feltüntetni, 
b) munkanélküli ellátás esetén a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolással, 
c) nyugdíj illetve nyugdíjszerű ellátás esetén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév elején megküldött 

elszámolási lappal, vagy a megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényével, 
d) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatával, illetve az NAV által kiállított 

igazolással, továbbá támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolással, 
e) vállalkozásból származó jövedelem esetén a NAV igazolásával, továbbá az adóbevallással nem lezárt 

időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló könyvelői igazolással, ennek hiányában az 
érintett nyilatkozatával, 

f) alkalmi munka esetén a havi átlagos nettó jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal és az alkalmi munkavállalói 
kiskönyv fénymásolatával, 

g) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal (elismervény, postai feladóvevény, nyilatkozat 
stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, vagy a teljes bizonyító erejű magánokirattal, 
illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélettel, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról 
a járási hivatal határozatával, 

h) ösztöndíjról a felsőfokú oktatási intézmény igazolásával, 
i) a munkaügyi kirendeltség igazolása arról, hogy a támogatást igénylő személy és nagykorú családtagja 

regisztrált munkanélküli és támogatásban nem részesül, 
j) az a.)-j.) pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő igazolással, 
k) amennyiben a c.), d.) és h.) pontban meghatározott ellátások folyószámlára kerülnek átutalásra, úgy a 

jövedelem a bankszámlakivonattal is igazolható. 
l) ha a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő családtagja semmilyen jövedelemmel nem rendelkezik, az 

erről szóló nyilatkozatot, 


