
(Átvétel:   Szignó:   ) 
 
 

RENDSZERES TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 
 

(TELEPÜLÉSI LAKHATÁSI TÁMOGATÁS) 
 

Név:   Születési név:    
 

Születési hely, év, hó, nap:     

Anyja neve:  TAJ szám: □□□□□□□□□ 

Családi állapot*: nőtlen, hajadon, házas, bejegyzett élettárs, élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs, 
özvegy, özvegy bejegyzett élettárs 

 
 
Állampolgársága*: magyar, vagy:     (külföldi állampolgár esetén Magyarországon 

tartózkodás jogcíme: bevándorolt, letelepedett, menekült) 

 

Bejelentett lakóhely (szem. okmány szerint): 
 
   u.    hsz.  a. jogcíme:    

 

Bejelentett tartózkodási hely: 
   u.    hsz.  a. jogcíme:    

 

Tényleges tartózkodási hely: 
   u.    hsz.  a. jogcíme:    

 

Telefonszám (nem kötelező megadni):    
 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és nyilatkozom, hogy 

- kérelmező: életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek,* 

- házastárs/élettárs: életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek,* 
 

Az igénylővel együtt élő, ott bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók 
adatai: 

 
 

Név 

TAJ-szám Anyja 
neve 

Lakóhely 

Születési év, hó, nap Tartózkodási hely 

    

  
    

  

    

  

    

  
    

  

    

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Települési lakhatási támogatás iránti kérelem részletes indoklása: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Igényelt támogatási forma: 
 
I. Természetbeni* 
 

- áramdíj (EDF Démász ZRT.) 
- gázdíj (GDF SUEZ ZRT.) 
- vízdíj, (Alföldvíz ZRT.) 
- egyéb rendszeres költség: ……………… 

 
 
II. Pénzbeli 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(részletes indoklás) 

 

A pénzbeli támogatás pénztári kifizetését*, 

   lakossági folyószámlára utalását* kérem. 

 

Számlát vezető pénzintézet megnevezése, címe, folyószámla 
száma:…………………………………………………………………………………………………………………  

 

N y i l a t k o z a t  

 

Alulírott nyilatkozom, hogy legkésőbb a rendszeres települési lakhatási támogatás kérelem benyújtását követő 8 
napon belül az ISZEK intézményénél jelentkezem. 

(Kizárólag a kérelem első benyújtásakor!) 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben szereplő adatok és a becsatolt igazolások, 
nyilatkozatok tartalma a valóságnak megfelel. 
 
 
Bordány, 201…………………………………….. 
 
 
kérelmező          cselekvőképes hozzátartozók 
aláírása           aláírása 
 

 
 

(*aláhúzással jelölje!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
J Ö V E D E L E M N Y I L A T K O Z A T  

 
Csatolni kell: 
 

A kérelmező és vele együtt élő személyek - a kérelem benyújtását megelőző hónap – nyugdíj-igazolását, előző 

havi jövedelemről szóló igazolását, vállalkozó esetén az előző évi adóbevallás másolatát, vagy NAV (Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal) igazolást, valamint az adóbevallással lezárt időszak és a kérelem benyújtását megelőző 

hónapig keletkezett jövedelemről nyilatkozatot, ösztöndíj esetén egy évre vonatkozó igazolást, gyermektartásdíj 

és rokoni támogatásból vagy egyéb jogcímen kapott jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 

jövedelmének egy havi átlagáról nyilatkozatot. 
Egyéb jövedelmekről: (GYES, GYET, családi pótlék, tartásdíj, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás, rendszeres 
szociális ellátás, stb.) igazolást csatolni kell! 
 
 

A jövedelmek típusai 

 
Kérelmező 

jövedelme 

Kérelmező 
házastársa 
(élettársa) 
jövedelme 

 
Kérelmezővel közös 

háztartásban élők 

jövedelme 

 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 

(adóbevallás 1/12 része) 

      

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, 

vagyoni értékű jog átruházásából származó évi 

jövedelem 1/12 része 

      

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 

      

5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó 

támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, 

gyermektartásdíj, árvaellátás) 

      

6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres 

pénzbeli ellátás 

      

7. Föld bérbeadásából származó jövedelem       

8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, 

értékpapírból származó jövedelem, kis összegű 

kifizetések, stb.) 

      

9. Összes bruttó jövedelem       

10. Személyi jövedelemadó összege       

11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege       

12. Magánnyugdíj pénztári tagdíj összege       

13. Munkaerő piaci egyéni járulék összege       

14. Fizetett tartásdíj       

15. A család havi jövedelme összesen 

9-(10+11+12+13+14+15)) 

      

16. AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI! 

Önkormányzat  által  folyósított  rendszeres  pénzbeli 

ellátás [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. tv. 4. § (1) bek. I) pontja] 

      

 

Egy fogyasztási egységre ( ……….) jutó havi családi nettó jövedelem …………… Ft/hó (ügyintéző tölti ki) 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul 

veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” 

szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 10. § (7) bekezdése alapján az önkormányzat – a NAV hatáskörrel 

és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 
 
Bordány, 201………………….. 

 
kérelmező          cselekvőképes hozzátartozók 
aláírása           aláírása 

 
A kérelmet megalapozó csatolt igazolások, mellékletek: ……... db 
 
(……………………………………………………………………………………………….) 



 

VAGYONNYILATKOZAT 
 

 

I. LAKÁS-, TANYÁSINGATLAN:* 

 

1. …………………………. , ……………………………………… (címe) 

………. (tulajdoni aránya), ……………………………… (értéke) 

 

2. …………………………. , ……………………………………… (címe) 

………. (tulajdoni aránya), ……………………………… (értéke) 

 

II. EGYÉB INGATLAN:* (üdülő, zártkert….) 

 

1. …………………………. , ……………………………………… (címe) 

………. (tulajdoni aránya), ……………………………… (értéke) 

 

2. …………………………. , ……………………………………… (címe) 

………. (tulajdoni aránya), ……………………………… (értéke) 

 

 

III. TERMŐFÖLD-TULAJDON:* 

 

1. …………………………. , ……………………………………… (címe) 

………. (tulajdoni aránya), ……………………………… (értéke) 

 

2. …………………………. , ……………………………………… (címe) 

………. (tulajdoni aránya), ……………………………… (értéke) 

 

3. …………………………. , ……………………………………… (címe) 

………. (tulajdoni aránya), ……………………………… (értéke) 

 

4. …………………………. , ……………………………………… (címe) 

………. (tulajdoni aránya), ……………………………… (értéke) 

 

 

IV. EGYÉB VAGYONTÁRGYAK:* (gépjármű, mezőgazdasági gép) 

 

1. ………………………….……………………………………… (megnevezése) 

………. (tulajdoni aránya) ……………………………… (értéke) 

 

2. ………………………….……………………………………… (megnevezése) 

………. (tulajdoni aránya), ……………………………… (értéke) 

 
*(vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek külön-külön számított 
forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíjminimum – 28.500 Ft – mindenkori legkisebb összegének 
harmincszorosát (855.000 Ft); együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíjminimum – 28.500 Ft – mindenkori 
legkisebb összegének nyolcvanszorosát (2.280.000 Ft) meghaladja; azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az 
ingatlan, amelyben az érintett életvitelszerűen lakik, a vagyoni jog, mely az általa lakott ingatlanon áll fenn, 
mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű)  
 
 
Bordány, 201…………………………………….. 
 
 
 
 
kérelmező          cselekvőképes hozzátartozók 
aláírása           aláírása 
 
 
 



 


