
 
KÉRELEM  

LAKHATÁSI TÁMOGATÁSHOZ 

 

 

1. Személyi adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

Neve: ………............................................................................................................................ 

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

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

Születés helye, ideje (év, hó, nap): ........................................................................................... 

Lakóhelye:     irányítószám ................................................................. település  

....................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház .............. emelet, ajtó 

Tartózkodási helye:     irányítószám ....................................................... település 

..................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó  

 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:         

Állampolgársága: …................................................................................................................. 

Elérhetősége (nem kötelező megadni): …................................................................................ 

 

1.2. 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. 

1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ………… fő. 

 

1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

  A B C D 

  
Név 

(születési név) 

Születési helye, 

ideje (év, hó, nap) 

Anyja neve Társadalombiztosítási 

Azonosító Jele 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.     

 
 
 
 
 
 
 
2. / Jövedelmi adatok:  



 

A jövedelem típusa  Kérelmező  
A kérelmezővel közös háztartásban élő  

további személyek 
Összesen: 

1. Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

      ebből: Közfoglalkoztatásból 

származó 

       

       

2. Társas és egyéni  

       
vállalkozásból, őstermelői,  
illetve szellemi és más önálló  

tevékenységből származó  

3. Táppénz,  

       gyermekgondozási  

támogatások  

4. Nyugellátás és egyéb  

       nyugdíjszerű rendszeres  

szociális ellátások  

5. Önkormányzat járási hivatal és 

 és         munkaügyi szervek által  

folyósított ellátások  

6. Egyéb jövedelem         

7. Összes jövedelem         

 
Egy főre jutó havi  jövedelem (ügyintéző tölti ki!): …………………….Ft/hó  

 

3. Lakásviszonyok 

1. A támogatással érintett nagysága: ………………………….m2 

2. A lakásban tartózkodás jogcíme:………………………………………………………….  

 

4. Nyilatkozatok 

1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék  

működik – nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó!) 

Amennyiben igen, a szolgáltató neve, címe: 

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

 

(Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakhatási támogatást  a készülék működtetését lehetővé 

tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a 

fogyasztó javára történő teljesítését is.) 

2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok): 

(a megfelelő kiadás aláhúzandó!) 

villanyáram /vízfogyasztás/ gázfogyasztás /csatornahasználat /szemétszállítás/ lakbér /albérleti díj  

 

3. Lejárt határidejű önkormányzati tartozás fennáll                    igen / nem 

4. Közfoglalkozatatásban részt vesz                                            igen / nem 

 

 

5. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy: 



a) életvitelszerűen a lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek  (a megfelelő rész aláhúzandó!) 

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

6. Nyilatkozom, hogy az eljárás megindításáról értesítést          kérek / nem kérek 

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi 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 – ellenőrizeti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához.  

Nagyszénás, 20……….… év  ………….………………. hónap  …………… nap  

 

                                                                                 ……………………………………………………….. 
                                                                kérelmező  
 
 

 
 
 
 
 

Vagyonnyilatkozat  

I. A kérelmező személyi adatai  

Neve: ………….......…………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

Lakóhely: ………………………………………………………………………………………………… 

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

TAJ száma: ………………………………………………………………………………………………. 

Il. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakhatási támogatás esetén a háztartás 
valamennyi tagjának vagyona  

A. Ingatlanok  
 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):  

1.címe: ……………………………város/község …………….……..…….út/utca ……….hsz. 

alapterülete: …...…….…..m2, tulajdoni hányad: ……………, a szerzés ideje: ………………év ; 

becsült forgalmi érték: ………………………….…….Ft,  
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen / nem 
  
2.címe:............................................ város/község .............................út/utca ..................hsz . alapterülete: 
.............................m2 

tulajdoni hányad:  . , a szerzés ideje:  ............. év becsült forgalmi érték:* 
..........................................................Ft  

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen / nem  

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. 

lapterülete:.................m2, tulajdoni hányad: …………… szerzés ideje: ………………….év becsült 

forgalmi érték: * ……………………….……Ft  

 

B. Egyéb vagyontárgyak  
Gépjármű:   
 a) személygépkocsi:  ............................... típus  ....................................... rendszám  

 a szerzés ideje, valamint gyártási éve: ……………………………………………………………….. 

becsült forgalmi érték:** …………………………………………………Ft  

b)  tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: …………………..……típus 
……………….rendszám  

 a szerzés ideje, valamint gyártási éve: ………………………………..becsült forgalmi érték:** 

…………………………..Ft  

 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 

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 jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS A LAKHATÁSI TÁMOGATÁSHOZ 

 
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, 

folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2015. (II.25.) Ör. rendelete alapján a szociálisan 

rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos költségek csökkentése céljából a 

villanyáram-, víz-és gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, albérleti díjhoz lakhatási támogatás 

igényelhető. 

Lakhatási támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek a saját és a vele közös háztartásban élő személyeknek az 

egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft) 

és az Sztv-ben meghatározttak szerinti vagyonnal nem rendelkezik. 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi  III. törvény alapján: 

-  egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; 

- egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha  élettársa van; a 

házastársak akkor tekinthetők különélőknek, ha a lakcímük különböző 

- háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek 

közössége; 



- család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt 

lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége; 

-  közeli hozzátartozó: 

- a házastárs, az élettárs, 

-  a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 

rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 

rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt 

gyermek, 

-  korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér 

szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően 

is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), 

 a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő 

házastársa vagy élettársa; 

Az Sztv. alkalmazásában 

jövedelem: – az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel, valamint figyelemmel az (1b)–(1c) bekezdésekben foglaltakra – az 

elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett  a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 

meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként 

figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és  azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói 

adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni; 

nem minősül jövedelemnek : 

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, az önkormányzati segély, rendkívüli települési támogatás, a 

lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, 

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)–(5) bekezdése 

szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

3. az anyasági támogatás, 

4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 

5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek 

pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 

7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján 

történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra 

vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő 

munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, 

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 

10. a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység 

ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel. 

 

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

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

harmincszorosát (855.000 Ft), vagy 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 feltételeinek 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 fenntartott gépjármű; 

 

rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti 

ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a 

rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi 

járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve 

az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy 

legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját –, a baleseti táppénz, a 

baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti 

járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak 

és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak 

járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás,, a rendszeres szociális 

segély és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a 

közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás; 



keresőtevékenység: ha e törvény másként nem rendelkezik, minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért 

ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 

30 százalékát nem haladja meg, valamint a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból 

származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe 

venni; nem minősül ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, valamint 

a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység 

ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel; 

 

Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8-12; Kedd: 8-12, 13-16; Szerda: 8-12; Csütörtök: 8-12, 13-16; Péntek: nincs 

Kérelem benyújtásának helye: Nagyszénás Nagyközség Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata (Nagyszénás, Hősök 

útja 9.); Telefon: 68/443-000 


