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2. melléklet a 6/2017.(III.31.) önkormányzati rendelethez 
 
 

KÉRELEM 
 

lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési lakhatási támogatás 
megállapítására 

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:  ________________________________________________________________ 

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 

□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 

□ bevándorolt/letelepedett, vagy 

□ menekült/oltalmazott/hontalan. 

Státuszt elismerő határozat száma:  _______________________________________________________________  

 

Telefonszám (nem kötelező megadni): __________________________________________ 

E-mail cím (nem kötelező megadni): __________________________________________ 

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

Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

   A  B  C  D 

   Név 
(születési név) 

 Születési helye, 
ideje 

(év, hó, nap) 

 Anyja neve  Társadalombiztosítási 
Azonosító 

Jele 
a.)       __ __ __-__ __ __-__ __ __ 

b.)       __ __ __-__ __ __-__ __ __ 

c.)       __ __ __-__ __ __-__ __ __ 

d.)       __ __ __-__ __ __-__ __ __ 

e.)       __ __ __-__ __ __-__ __ __ 
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Lakásviszonyok 

A lakásban tartózkodás jogcíme:  __________________________  

Nyilatkozatok 

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 előre fizetős gáz-, vagy áramfogyasztást mérő készülék 
működik, a települési lakhatási támogatást első sorban a készülék működtetését lehetővé tevő 
eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus 
úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is.)  

A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok): 
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JÖVEDELMI ADATOK 

 
 

A jövedelmek típusai 
A kérelmező 

havi nettó 
jövedelme 

Az előző oldalon szereplő a kérelmezővel egy lakásban bejelentett lakó- vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező személyek havi nettó jövedelme Forintban 
összesen a) pontban 

szereplő 
b) pontban 

szereplő 
c) pontban 

szereplő 
d) pontban 

szereplő 
e) pontban 

szereplő 
f) pontban 
szereplő 

g) pontban 
szereplő 

1. Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból 
származó 
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 
munkaügyi szervek által folyósított 
ellátások.  

         

6. Egyéb jövedelem            
7.A háztartás havi nettó jövedelme 
összesen 
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A háztartás összes havi nettó jövedelme _______________ Ft, az ez alapján számított egy 

főre jutó havi nettó jövedelem: _________________ Ft/hó. 

Nyilatkozatok 

Tudomásul veszem, hogy: 
• köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül 

bejelenteni az eljáró hatóságnak 
• a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti a 

kérelemben  közölt jövedelmi adatok valódiságát. 
 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy  
- hogy életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási helyemen lakom. (a megfelelő rész 

aláhúzandó!) 
- településszintű lakóhellyel rendelkezem [akkor kell aláhúznia, ha az Ön lakóhelyeként 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában csak a bejelentett 
település neve (a fővárosban a kerület megjelölése) szerepel], 

- a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 

Tájékoztató 
A szociális igazgatási eljárás során felhasznált adatok esetén az adatkezelés jogalapja a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendelet 6 cikk (1) e pontja, azaz az adatkezelő az adatkezelés közérdekű vagy az 
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtása. 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatban további információk a Hivatal Adatkezelési 
Tájékoztatójában olvashatók, mely elérhető a Tiszaföldvár Polgármesteri Hivatalban, 
valamint a tiszfoldvar.hu címen. 

 
Dátum: ___________________________ 

 
_____________________________________ 

a kérelmező, 
vagy törvényes képviselőjének aláírása 

 
_______________________________________ 

cselekvőképes személyek aláírásai 
Az ügyintéző tölti ki! 
 

A jövedelemnyilatkozatot a jövedelemigazolásokkal egyeztette és javította:  

 

Dátum: ______________________ 

 

 _______________________________ 

 ügyintéző aláírása 
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TÁJÉKOZTATÓ A JÖVEDELEMI ADATOK KITÖLTÉSÉHEZ 

Háztartás: egy lakásban együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek 
közössége. 
a) Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban, lakcímet igazoló hatósági igazolványban szereplő 

lakóhely, tartózkodási helyként a bejelentett tartózkodási helyet kell feltüntetni. 
b) Az egy háztartásban lakók jövedelmét személyenként kell feltüntetni. 
c) A jövedelmek tekintetében a belföldről és/vagy külföldről származó jövedelmet egyaránt fel kell tüntetni. 
d) A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. 
e) Az 1, 3, 4, 5, és 6. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetében a kérelem benyújtását megelőző hónap 

átlagjövedelmét kell szerepeltetni. 
f) A 2. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi 

jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni. 
g) Az egy főre jutó havi nettó jövedelem egyenlő: a családban lakók havi összjövedelme osztva a személyek 

számával. 
h) A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett a családban együtt lakó cselekvőképes személyeknek is alá 

kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy a vele közös háztartásban lakó személy nem cselekvőképes, helyette 
a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.  

i) Abban az esetben, ha nyugellátást folyósító szerv értesítőjén a januári ellátás összegénél alacsonyabb összeg 
kerül átutalásra, jövedelemigazolásként csak a nyugellátást folyósító szerv által kiállított igazolás fogadható 
el – ennek beszerzése iránt a kérelmezőnek kell intézkednie, mivel feltételezhető, hogy a nyugdíjszerű 
ellátást levonás terheli. 

 
Csatolandó mellékletek: 
• Munkaviszony, egyéb munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetén munkáltatói igazolás a kérelem 

benyújtását megelőző hónap részletes jövedelméről. 
• Nyugdíjszerű ellátás esetén a nyugellátást folyósító szerv év eleji értesítése az előző évi jövedelem összegéről 

és a január hónaptól esedékes kifizetés összegéről. 
• A nyugellátás és minden más jövedelemtípus esetén is a kérelem benyújtását megelőző hónapban kapott 

postai szelvények vagy amennyiben az ellátást folyószámlára folyósítják, az utolsó havi számlaegyenlege. 
• A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén beleértve az 

őstermelői tevékenységet is) a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt 
szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek 
adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal 
arányos összegében kell beszámítani. 

• közüzemi számlarészletező (a kérelem benyújtását megelőző havi). 
 
 
 
 
 
 


