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___________________________________________________________________________

KÉRELEM
a lakásfenntartási támogatás megállapítására
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok
1.1. Személyes adatok
1.1.1. Neve:
1.1.2. Születési neve:
1.1.3. Anyja neve:
1.1.4. Születés hely, idő (év, hó, nap):
1.1.5. Lakóhelye:
1.1.6. Tartózkodási helye:
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
1.1.8. Állampolgársága:
1.1.9. A kérelmező idegenrendészeti státusza: (nem magyar állampolgárság esetén
□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
□ EU kék kártyával rendelkező, vagy
□ bevándorolt/letelepedett, vagy
□ menekült/oltalmazott/hontalan.
1.1.10. Telefonszám (nem kötelező megadni):
1.1.11. E-mail cím (nem kötelező megadni):
2. A kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élőkre vonatkozó adatok
2.1. A kérelmezővel közös háztartásban élők száma:

fő.

2.2. A kérelmező háztartásában élők személyi adatai

Ssz.

Közeli
hozzátartozó
neve
(születési
neve)

Anyja neve

1.
2.
3.
4.
5.
* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha

Születési
helye, ideje
(év, hónap,
nap)

Társadalombiztosítási
azonosító jele

Családi
kapcsolat
Megjegyzés*
megnevezése

- a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik,
- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy
élettársa,
- 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató,
- 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató,
- életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25.
életévének betöltését megelőzően is fennállt.

2.3. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban
feltüntetett tagjai között van olyan személy:
a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű
családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma
fő,
b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma
fő,
c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma
fő.
3. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban.

A jövedelem típusa

Házastárs/élettárs
jövedelme

Kérelmező jövedelme

1.) Munkaviszonyból és
más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
jövedelem
2.) Társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, illetve
szellemi és más önálló
tevékenységből származó
jövedelem
3.) Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
4.) Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
ellátás
5.) Önkormányzat és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátás
6.) Egyéb jövedelem
7.) Összes jövedelem
4. Lakásviszonyok
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4.1. A támogatással érintett lakás nagysága:
4.2. A lakásban tartózkodás jogcíme:
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A családban élő további
közeli hozzátartozó(k)
jövedelme

5. Nyilatkozatok
5.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék
működik - nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó).
Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót:
Azon személy részére, akinél előrefizetős készülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy
egészben a készülék működtetését lehetővé tevő módon kell nyújtani.
5.2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):

5.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló
szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
5.4.
Az önkormányzat vagy más, szociális tevékenységet ellátó szervezet által, eseti jelleggel szervezett
adományozás esetén, abban részesülni kívánok. A kérelemben szereplő személyes adatok karitatív
célból történő felhasználásához hozzájárulok.

Kelt: Veresegyház,

kérelmező aláírása

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása
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Vagyonnyilatkozat
I.

A kérelmező/hozzátartozó személyi adatai

Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési hely, idő (év, hó, nap):
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén
a háztartás valamennyi tagjának 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 terhelt: 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
alapterülete:
m2, tulajdoni hányad:
Becsült forgalmi érték:*
Ft
4.
Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése:
címe:
város/község
alapterülete:
m2, tulajdoni hányad:
Becsült forgalmi érték:*
Ft

út/utca

hsz.

a szerzés ideje:

év

, a szerzés ideje:

út/utca
év

B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi:
típus
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:
Becsült forgalmi érték:**
Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:
rendszám,
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:
Becsült forgalmi érték:**
Ft

hsz.

rendszám
típus,

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt:

év

hó

nap
aláírás
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Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság 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.
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Nyilatkozat az egyedülállóság tényéről
Alulírott
név:

születési név:

anyja neve:
születési hely, idő (év, hó, nap):
TAJ szám: ……………………….. Lakcím:
nyilatkozom, hogy egyedül élek és egyedülálló vagyok.
Egyedülállóságom oka:
- elvált vagyok,
- özvegy vagyok,
- nőtlen/hajadon vagyok,
- házastársamtól/élettársamtól …………………………..…………….. (év, hónap) óta külön élek.
…………………………………………………………….

nevű

kapok, melynek összege havi

gyermeke(i)m

után

gyermektartásdíjat

Ft.

Gyermektartásdíjat nem kapok, mert ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
A gyermektartásdíj megállapítása, behajtása iránti eljárást a ………………………………………………nál (bíróság, végrehajtó, gyámhatóság) megindítottam, az eljárás folyamatban van.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban:Ákr.) 63., 64. és 105. §-a
értelmében az ügyfél nyilatkozata, adatszolgáltatási kötelezettsége:
- Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel.
- Ha jogszabály nem zárja ki, az ügyfél a nyilatkozatával pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, ha annak
beszerzése nem lehetséges. A hatóság ez esetben figyelmezteti az ügyfelet jogaira, kötelességeire és a
hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú bizonyíték szolgáltatásának jogkövetkezményeire.
- Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít
vagy elhallgat - ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében vagy (3)
bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn -, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az
Ákr. 105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási
bírsággal sújtható. Az eljárási bírság 10.000-500.000 Ft-ig terjedhet.
- A hivatalbóli eljárásban az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására köteles közölni az érdemi döntéshez
szükséges adatokat. Törvény vagy kormányrendelet jogkövetkezményeket állapíthat meg az
adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlan adatok közlése esetére.
- Az adatszolgáltatást az ügyfél akkor tagadhatja meg, ha arra a tanúvallomást megtagadhatná.

A jogszabályban foglaltakat megértettem, elfogadom és felelősségem tudatában kijelentem,
hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: Veresegyház,
igénylő aláírása
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JÖVEDELEMIGAZOLÁS

Munkáltató neve:
Munkáltató címe:
Fent nevezet munkáltató igazolom, hogy:
Neve, leánykori neve:
Anyja neve:
Születési hely, idő (év, hónap, nap):
Lakóhelye:
óta áll alkalmazásunkban,

heti órában,

jogviszonyban, jelenleg

munkakörben.

A munkavállaló havi jövedelme a kiállítást megelőző hónap alapján (családi pótlék és egyéb juttatás
nélkül):

Bruttó:

Ft,

Nettó:

Családi pótlék összege:

Ft.

Ft/hó.

Egyéb juttatások:
megnevezése:

, összege:

Ft/hó.

Nettó keresetet terhelő levonások:
jogcíme:

, összege:

Ft/hó.

Családi adókedvezményben részesül-e a munkavállaló:

igen

vagy

nem.

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
év

hó

nap
P.H.

aláírás/aláírások
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NYILATKOZAT ALKALMI MUNKAVÉGZÉSRŐL

Alulírott

szül. név:

Születési hely, idő:
Anyja neve:
Veresegyház,

szám

alatti lakos felelősségem tudatában kijelentem, hogy bejelentett munkahellyel nem rendelkezem,
munkanélküli vagyok, a Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán (megfelelő rész
aláhúzandó)
regisztráltattam magam

/

nem regisztráltattam magam,

a kapcsolatot tartom

/

nem tartom a kapcsolatot.

Munkanélküli vagy egyéb ellátást

folyósítanak

/

nem folyósítanak

részemre.

Alkalmi munkából származó jövedelmem a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban összesen:
Ft volt,
amelyből a havi átlag (előző összeg osztva tizenkettővel):

Ft.

Alkalmi munkát az alábbiak miatt nem végzek:

Kelt: Veresegyház,

aláírás
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Tanulói jogviszony igazolása

Az oktatási intézmény neve vagy hosszú bélyegzője

A tanintézet (alapfokú-, középfokú oktatási intézmény, főiskola/egyetem)* nevében
hivatalosan igazolom, hogy
név:
születési hely, idő:

év

hó

nap, anyja neve:

a vezetésemmel működő iskolának a 201.....-……….-es tanévre beírt

évfolyamos

nappali / esti / levelező* tagozatos tanulója / hallgatója.
A tanulmányai befejezésének várható ideje:

.

Ezt az igazolást a tanuló, illetve törvényes képviselője* kérésére állítottam ki.
év

hó

nap
P.H.

Intézményvezető

*

a megfelelő szövegrész aláhúzandó
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