
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Szociális Bizottság 

 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. 

Tel/Fax: 35/ 550-100    E-mail: hivatal@retsag.hu 

 
Lakásfenntartási támogatási kérelem 

 
Alulírott, kérem részemre a lakásfenntartási támogatás megállapítását: 
 
Kérelmező: 

Név:________________________________ 

Születési név:________________________ 

Szül. helye: __________________________ 

Szül. idő: ____________________________ 

Anyja neve: __________________________ 

Állampolgársága:______________________ 

Lakhelye: ___________________________ 

___________________________________ 

Tartózkodási helye: ___________________ 

 ___________________________________ 

Családi állapota: ______________________ 

Telefonszám:      _____________________ 

Házastárs / élettárs: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 
A kérelmező családi körülménye: - egyedül élő 
                                                                              
                                                          - nem egyedül élő  
                                                         
A lakásban a következő jogcímen tartózkodom: 

 
 tulajdonos - tulajdonos rokona - főbérlő - főbérlő rokona - társbérlő - albérlő - szívességi 

lakáshasználó - bírói határozattal megosztott lakásrész lakója - jogcím nélkül - önkényes 

beköltöző                 

 

Lakás hasznos alapterülete:................................négyzetméter 
 

Lakás szobáinak száma: …………………………..  
 

Lakás komfortfokozata*: összkomfortos – félkomfortos – komfortos - komfor  nélküli  

 

 

 



Az építmény jellege: lakás - nem lakás céljára szolgáló helyiség 
 

• Háztartásomban előrefizetős, kártyával működő              gázfogyasztást, 

                  áramfogyasztást, 

  mérő készülék került felszerelése.  

• Háztartásomban ilyen készülék nem működik* 

* a megfelelő válasz aláhúzandó 
 

• Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom feltüntetett tagjai 

között van olyan személy: 

- aki után, vagy részére súlyos fogyatékosság, vagy tartós betegség miatt magasabb összegű 

családi pótlékot folyósítanak:  

      személyek száma:……  fő, 

- aki fogyatékossági támogatásban részesül:  

      személyek száma:…..…  fő, 

- aki gyermekét egyedülállóként neveli:  

      személyek száma: …………….  fő. 

 

Lakásfenntartási költségek 

Jelölje X-el a szürke mezőben, hogy a kérelem mire irányul (csak EGY jelölhető) 
 
            Költségek számlával igazolva:                    hó/forint          hó/forint          hó/forint 
 

 Lakáscélú kölcsön törlesztő 
részlete:  

    

 Lakbér (albérleti díj):    
 Közös költség:    
 Helyi építményadó:    
 Gáz:    
 Távhő:    
 Villany:    
 Víz – csatornadíj:    
 Szemétszállítás:    
 Tüzelő (szén, fa, olaj):    

           Összesen:    
 



VAGYONNYILATKOZAT 
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, ill. 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. 

B. Egyéb vagyontárgyak 
 
1. Gépjármű: 

a.) személygépkocsi: …………………. típus …………………………… rendszám 

a szerzés ideje: ……………… becsült forgalmi érték**:……………………… Ft. 

b.) Tehergépjármű, autóbusz: ………………….. típus ……………………… rendszám 

a szerzés ideje: ……………… becsült forgalmi érték: ……………………… Ft. 

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. 
 
 
 



A háztartásban együtt élő személyek felsorolása a kérelmezővel együtt: 
 

Jövedelem Név  TAJ szám 
 

Születési 
dátum   

Családi 
kapcsolat típusa összege 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

Összes jövedelem  

 
 
KÉRELMEZŐ NYILATKOZATAI: 
 
 
1. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
2. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 

felhasználásához, kezeléséhez.  
 
3. Tudomásul veszem, a jövedelemnyilatkozatban és az igazolásban szereplő adatok valódiságát 

az eljárás során a Polgármesteri Hivatal környezettanulmány készítésével ellenőrizheti.  
 
4. 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 – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - 
ellenőrizheti. 

   
5.  Kérem, hogy a megállapított támogatást az önkormányzat a megkötött szerződéseknek 

megfelelően, az általam megjelölt …………………………………………………………………. 
Közüzemi szolgáltatónak közvetlenül utalja át. 

 
Rétság, 2011. év..............................hó..........nap 
 
 

............................................................................. 
az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője aláírása 

 
 
 
 
 
 
 



Az igénylőlaphoz az alábbi igazolásokat kell mellékelni: 
(valamennyi, a lakásban élő személytől) 
 
A havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét 
tartalmazó igazolást.  
 

-  a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás,  
-  nyugdíjról szóló igazolás,  
-  GYES-ről, GYED-ről, GYET-ről a folyósító szerv igazolása, 
-  gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági ítélet másolata, illetve a 
   gyermektartási díj    összegéről a szülők között (peren kívül) létrejött megállapodás 
   másolata, 
-  az emeltösszegű családi pótlék jogerős megállapító határozatát 
-  a fogyatékossági támogatás jogerős megállapító határozatát 
-  az árvaellátást megállapító jogerős határozat másolata, 
-  nyugdíjat- öregségi, özvegyi, rokkantsági- megállapító jogerős határozat másolata, 
-  egyéni vállalkozók esetén a jövedelem igazolására az NAV által kiadott igazolás,  
-  a táppénzfolyósító szerv igazolása, 
-  a lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról szóló szerződés, 
   vagy a bérleti díjat tartalmazó megállapodás, 
-  az ösztöndíjat folyósító szerv által kiállított igazolás, 
-  valamint minden olyan egyéb igazolás, amely alkalmas a tényleges jövedelem 
   megállapítására            
   (álláskeresési járadék megállapítását igazoló határozat, stb.) 

 
Egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző egy évre visszamenőlegesen az 1 havi átlag 
nettó jövedelmet tartalmazó, az érintett által büntetőjogi felelősséggel tett nyilatkozatot. 
(amennyiben 1 évre visszamenőleg egyáltalán nem rendelkezett jövedelemmel, kérjük úgy erről 
is nyilatkozzék !) 
 

-  16. életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási igazolást 
 
-  lakásbérleti illetve albérleti szerződés másolatát 
 
-  lakás célú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészleténél a pénzintézet igazolását 
 
-  a lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolását  
   (tulajdoni lap másolat, adás - vételi szerződés, közjegyzői okirat, stb.) 
 
-  3 havi közüzemi számla másolatát (gáz-, távhő-, villanyszámla, víz- és csatornadíjról 
szóló számla, szemétszállítás díja) 
 
-  háztartási tüzelőanyagot forgalmazó által kiállított számlát 

 
 


