
 
 
 

KÉRELEM 
 

normatív / helyi* lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt 
 
 

I.) A kérelmező személyes adatai: 

 Neve: .........................................................................................................................................  

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

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

 Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................  

 Lakóhely: ..................................................................................................................................  

 Tartózkodási hely: ....................................................................................................................  

 Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .......................................................................................  

 Adóazonosító jel: ………………………………………………………………………….......... 

 Állampolgársága: …………………  Telefonszám (nem kötelező megadni): .............................  

 Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): .............   

 ..................................................................................................................................................  

 A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ...............................................................................  

 

A lakásban tartózkodás jogcíme:  tulajdonos - albérlő - haszonélvező - családtag - 
szívességi használó* 
Nyilatkozom, hogy a lakás nagysága ……….….. m2, komfortfokozata: 
…………………..........  .  
 
(A lakás nagyságát hitelt érdemlő módon szükséges igazolni pl: használatbavételi 
engedély, tervrajz, műszaki leírás stb. becsatolásával). 
 
Nyilatkozom, hogy háztartásomban előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék 
került felszerelésre:  IGEN    NEM  
 
 
Nyilatkozom, hogy a megítélt támogatás összegét az alábbi szolgáltató részére kérem 
utalni: 

1.) Szolgáltató neve: …………………………………………………………………… 
 
 Ügyfél azonosítója (számlán szereplő): …………………………………………… 
 A kérelemhez csatolni kell a szolgáltató által kiállított utolsó havi számla másolatát. 
 
 
 
 
 

                                                
 A megfelelő rész aláhúzandó 
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II. A kérelmezővel egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személyek (a háztartásban együtt élők) adatai: 

 
A háztartásban élő neve  

(születési neve) 
 Családi kapcsolat 

megnevezése 
 Születési helye, év, 

hónap, nap 
1. 
     

2. 
     

3. 
      

4. 
      

5. 
      

6. 
      

7. 
   

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személyek közössége. 

b) Jövedelemi adatok 
A jövedelmek típusai A kérelmező 

jövedelme 
házastárs 
(élettársa) 
jövedelme 

A háztartás többi tagjának  
jövedelme 

1. Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási 
jogviszonyból származó  
ebből: közfoglalkoztatásból 
származó  

     

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból , őstermelői, 
illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből 
származó jövedelem 

 
 

    

3. Táppénz, 
gyermekgondozási 
támogatások 

     

4. Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

     

5. Önkormányzat és 
munkaügyi szervek által 
folyósított  ellátások 

     

6. Egyéb jövedelem    
 

    

 
7. Összes  jövedelem 

 
 

    

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a 
NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben 
szereplő adatok a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 
Dátum: ………………………………….    
                                  ……………………………………..
 ………………………………..                   …………………………………….. 
 kérelmező                     …………………………………….. 
 
                       nagykorú hozzátartozók aláírása 
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Vagyonnyilatkozat 

I. A kérelmező személyes adatai 

Neve: ............................................................................................................................................ 

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

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

Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................... 

Lakóhely: ..................................................................................................................................... 

Tartózkodási hely: ....................................................................................................................... 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ......................................................................................... 

II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának 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........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, 
tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év 

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

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: 
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, 
tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

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

II. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű: ' 
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 
a szerzés ideje: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám 
a szerzés ideje: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

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 

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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T Á J É K O Z T A T Ó 

A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelem benyújtásához 
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára 
szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 
Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének 
sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási 
egységek összegének hányadosával.  

 
Normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy 
négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó havi költség 2011. évben 450 Ft. Az elismert 
lakásnagyság: 

a) ha a háztartásban egy személy lakik:   35 négyzetméter 
b) ha a háztartásban két személy lakik:   45 négyzetméter 
c) ha a háztartásban három személy lakik:  55 négyzetméter 
d) ha a háztartásban négy személy lakik:  65 négyzetméter 

   e) ha négy személynél több lakik a háztartásban a d) pontban megjelölt lakásnagyság és   minden további személy 
után 5-5 négyzetméter, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.  
 

A normatív lakásfenntartás támogatás egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi költségének 30 %-a, ha a 
jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 50 %-át,  
A lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult 
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet 
kevesebb, mint 2.500 Ft, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.  

 A TM kiszámítása:     0,3  -   J - 0,5 NYM   x 0,15 
       NYM  

ahol J a jogosult háztartásban az egy főre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni. 
Az Szt. 4. §-ának f) pontja szerint háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező személyek közössége, ezért a kérelemben a lakás minden használójának adatait és jövedelmét fel kell 
tüntetni. 
       A kérelemhez az alább felsoroltakat kérem csatolni: 

 A kérelmező és vele egy háztartásban élők részéről a kérelem beadását megelőző egy havi nettó jövedelemről 
szóló igazolások: 
- Nyugdíjas esetében: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által ez év elején küldött nyugdíjösszesítő fénymásolatát a 
folyósítás összegéről és jogcíméről, valamint a kérelem beadását megelőző egy havi nyugdíjszelvények 
fénymásolata; 
- Munkaviszonnyal rendelkező esetében a munkáltató által kiadott igazolás a kérelem beadását megelőző egy havi 
nettó keresetről, külön a családi pótlék összegét feltüntetve; 
Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolata, a folyósított ellátás 
összegéről az előző egy hónap szelvényének másolata; 
- Egyéb jogcímen megszerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelemből 
számított egy havi nettó jövedelméről nyilatkozat; 
- Vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 havi nettó átlagjövedelemből számított egy havi nettó 
jövedelméről a könyvelő által kiadott igazolás és az APEH igazolás az előző gazdasági évre vonatkozólag; 
- Őstermelő esetén az őstermelői igazolvány és betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását megelőző 12 
havi nettó átlagjövedelemből számított egy havi nettó jövedelméről szóló igazolás; 
- GYES, GYED, CSP folyósítása esetén előző egy havi szelvények fénymásolata, valamint árvaellátás folyósítása 
esetén az előző egy havi szelvényeken kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött aktuális évi összesítő 
fénymásolata (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult, az elutasító határozat fénymásolata); 
-Válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolata, a megállapított/fizetendő 
gyermektartásdíj összegéről egy hónapra visszamenőleg szelvény vagy igazolás (amennyiben válófélben vannak, a 
házasság felbontására irányuló kereset fénymásolata); 
- felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató hallgató esetén előző havi ösztöndíj összegéről 
igazolás, illetve amennyiben nem részesül ösztöndíjban, úgy az erről szóló igazolás; 

 Tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanuló, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló 
igazolás; 

 A gyámkirendelő és/vagy a gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolata; 
 Tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, a rokkantsági járadék, a saját jogú 

rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat; 
 Autista, testi, érzékszeri, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi 

pótlék, a vakok személyi járadéka, a fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irat. 
 
(A lakás nagyságát hitelt érdemlő módon szükséges igazolni pl: használatbavételi engedély, tervrajz, műszaki leírás 
stb. becsatolásával). 

 
 
A kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban – lehetőleg személyesen - ügyfélfogadási időben szíveskedjenek 
benyújtani. 
   

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő, kedd: 8-12-ig, szerda:8-12 és 13-16-ig, csütörtök:8-12-ig, pénteken ügyfélfogadás nincs. 
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