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Ipolyszög Község Polgármestere 
2660 Balassagyarmat, Fő u.36. 

Telefon/Fax: (35) 300-493  email: ipolyszog@gmail.com 

 
 
 átvétel dátuma:…………………..     aláírás: ………………………….. 
 

A kérelmet annak a nevére kell kitölteni, aki a beadott közmű számlán számlafizetőként fel van 
tüntetve!!!! 

 
 

KÉRELEM 

a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 

megállapítására 

1.Személyi adatok 
 
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1. Neve: ................................................................................................................. 

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

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

1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ................................................................... 

1.1.5. Lakóhelye: ......................................................................................................... 

1.1.6. Tartózkodási helye: ........................................................................................... 

1.1.7. Életvitelszerű cím (ahol ténylegesen lakik): ………………………………… 

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

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

1.1.10. Telefonszám (nem kötelező megadni): ........................................................... 

 

1.2. Milyen jogcímen lakik a lakásban: /megfelelő rész aláhúzandó / 

    tulajdonos - főbérlő - albérlő - családtag - egyéb: ____________________ 

 

1.3.  
Működik-e kártyás feltöltéssel gáz vagy villany szolgáltatás?: 
� igen, szolgáltató neve: …………………………..         � nem 

 

2. Jelölje X-szel, hogy mire kéri a támogatást: 
/Egy támogatási formát jelöljön meg!/ 

� gáz   � villany �  víz        � társasházi közös költségben elszámolt fűtés   � lakbér         
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4. A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai   
4.1. A kérelmező háztartásában élők száma összesen (a kérelmezővel együtt): …fő. 
 

 A B C D E F 

 A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 
személy neve 
( ha eltérő, a 

születési neve is) 
 

Anyja neve Születési helye, 
ideje (év, hó, nap) 

Társadalom 
biztosítási 

Azonosító Jele 
(TAJ) 

Családi 
kapcsolat 

megnevezése 

A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 
személy 

megelőző havi 
jövedelme 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 
5. Jövedelmi adatok 
A kérelmező, valamint a kérelmezővel közös háztartásban élő személyek havi jövedelme forintban: 

A B C 

A jövedelem típusa 
 

Kérelmező 
jövedelme 

A háztartásban élők 
jövedelme 

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

      

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, járási hivatal és 
az állami foglalkoztatási szerv 
által folyósított ellátások 

      

 
6. Egyéb jövedelem 

      

 

7. Összes jövedelem  
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VAGYONNYILATKOZAT 
 
I.)  A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a 
háztartás valamennyi tagjának vagyona 
INGATLANOK 
Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, lletve tartós használat): 
címe……………………………………………………………………………………….város/község 
……...út/utca….……..hsz Alapterülete…………..m2,  tulajdoni hányad:.................a szerzés 
ideje:...................................................................év Becsült forgalmi értéke*:.........................................................Ft 
Haszon élvezeti joggal terhelt:             igen                          nem           (a megfelelő aláhúzandó) 
2 .Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon(vagy állandó,illetve tartós használat): 
címe……………………………………………………………………………………………....…város/község…
…………………………………………….…….…..út/utca……………………..……..…………hsz 
Alap területe……………………………………m2, tulajdoni 
hányad:..........................................................szerzés ideje...................................................év 
Becsült forgalmi értéke*:.....................................................................Ft. 
3.Egyéb,nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon8vagy állandó 
használat):megnevezése(zártkerti  
építmény,műhely,üzlet,műterem,rendelő,garázs stb.)  
címe………………………………………………………………………………………………..………város/közs
ég………………………………………………..………………..út/utca……………………………………….hsz. 
Alapterülete:.......................................................m2, tulajdoni 
hányad:...................................................................szerzés ideje:..................................................év 
Becsült forgalmi értéke*:....................................Ft. 
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése 
címe……………………………………………………….….…………….város/község……………………………
………………………………………...út/utca……Alapterülete:.................................................m2, tulajdoni 
hányad:............................,a szerzés ideje:.....................év Becsült forgalmi értéke*:..........................................Ft. 
II. Egyéb vagyontárgyak 
Gépjármű(vek): 
a.)személygépkocsi:………………………………………………………típus……………………………………
…………...rendszámszerzés ideje...................................valamint a gyártási éve:.............................Becsült 
forgalmi értéke**:...............................................................Ft. 
 
b.)tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi-és egyéb jármű. 
a.)személygépkocsi:……………………………típus…………………………...rendszám, szerzés 
ideje...................................valamint a gyártási éve:.............................Becsült forgalmi 
értéke**:.................................................Ft. 
Becsült forgalmi értéke**:............................................................................................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 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 forgalmi értékét kell feltüntetni. 
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6. Nyilatkozatok 
6.1. Kijelentem, hogy 
6.1.1. A közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
6.2. Hozzájárulok a kérelemben és mellékleteiben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás 
valamint a jogosultság fennállásának ellenőrzése érdekében induló egyéb eljárás során történő 
felhasználásához.  
6.3. Hozzájárulok ahhoz, hogy a jogosultság fennállásának ellenőrzéséhez a szociális hatáskört gyakorló 
szerv megkereséssel forduljon az adóhatósághoz. 
6.4. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört 
gyakorló szerv- a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 
6.5. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
Kijelentem, hogy a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 
támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési 
jogomról lemondok. (nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni). 
Hozzájárulok ahhoz, hogy az eljáró szerv az általam közölt adatokat kezelje, azok valódiságát 
ellenőrizze. Felhívjuk a kérelmező figyelmét, hogy az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen 
igénybe vevőt kötelezni kell az ellátás visszafizetésére, illetve megtérítésére. 
 
Ipolyszög , ................................. 
 

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

  kérelmező aláírása          kérelmező házastársának/élettársának aláírása 
 
A kérelemhez csatolni kell: 

• Jövedelemigazolásokat 
- havonta mérhető jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem igazolását, 
- havi rendszerességgel nem mérhető jövedelmek (vállalkozás) esetében és nappali oktatás 

munkarendje szerinti tanulói jogviszonnyal nem rendelkezik, a Munkaügyi Központ által kiadott 
hatósági bizonyítványt, 

- Nyugdíj, illetve árvaellátásról igazolást. 

• Gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a gyermek elhelyezésére vagy ideiglenes hatályú elhelyezésére, 
valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági határozatot. 

• Támogatást kérő és házastársa (élettársa) által eltartott rokon érészére tartásdíjat megállapító bírósági 
határozatot, 

• Gyermektartásdíjról igazolást, illetve nyilatkozatot. 
− vendégtartásból származó jövedelemről (a kérelem beadását megelőző 12 hónap 

egyhavi nettó átlagjövedelme), 
− föld bérbeadásából, megmunkálásából származó jövedelemről, földalapú 

támogatásról szerződés, megállapodás, nyilatkozat, 
− ingatlan bérbeadás esetén bérleti szerződés, megállapodás, nyilatkozat, 
− őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén az őstermelői igazolvány 

betétlapjának (megelőző 12 hónapról) fénymásolata, 
− egyéb jövedelem esetében nyilatkozat, illetve igazolás a kérelem benyújtását 

megelőző 12 hónap egy havi átlagjövedelméről (alkalmi munkavégzés, albérleti díj, 
ösztöndíj, végkielégítés, állampapírból származó jövedelem, ingatlan, ingó tárgyak 
értékesítéséből, vagyoni jog átruházásából származó jövedelem, életjáradék) 

− 20 év alatti jövedelemmel nem rendelkező gyermek esetén jövedelemnyilatkozat, 
− - közüzemi számla /amire a támogatást kéri/ számlarészletezője, amennyiben 

albérletre kéri a támogatást albérleti szerződés másolata, lakbér esetében a 
lakbérszerződés másolata 

− a lakás tulajdon jogáról szóló igazolást. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 


