
 

KÉRELEM 
LAKÁSFENNTARTÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 

MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 
Nagymaros Város Önkormányzat illetékességi területén 

 

 

Személyi adatok 

A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

Neve: ______________________________________________________________________ 
 
Születési neve: _______________________________________________________________ 
 
Anyja neve: _________________________________________________________________ 
 
Születés helye, ideje (év, hó, nap): _______________________________________________ 
 

Lakóhelye: _________________________________________________ 
 

Tartózkodási helye: ____________________________________________ 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □□□-□□□-□□□ 
 
Állampolgársága: ___________________________________________________________ 
 
Telefonszám: ________________________________________________________________ 
 
A támogatás folyósításának módja:  □ postán  □  házipénztárból  □  folyószámlára 

 Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):______________________ 

A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ________________________________________ 

Kérelmező háztartásában élők száma:_________ fő. 

Kérelmező háztartásában élő személyek adatai: 

   Név 
(születési név) 

 Születési helye, ideje 
(év, hó, nap) 

 Anyja neve  Társadalombiztosítási 
Azonosító 

Jele 
 1.         
 2.         
 3.         
 4.         
 5.         
6.         
7.         

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személyek közössége. 



 

Jövedelmi adatok: 

A kérelmező, valamint háztartásában élők havi jövedelme forintban:  

   A jövedelem típusa  Kérelmező  A kérelmezővel közös háztartásban élő 
további  

személyek 
 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.  Összes jövedelem   
 

          

Lakásviszonyok 

A támogatással érintett lakás nagysága: ___________ m2. 

A lakásban tartózkodás jogcíme: __________________________ 

Nyilatkozatok 

A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős áramszolgáltatást mérő készülék 

működik - nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó). 

• Természetbeni támogatás: SZÉN vagy TÜZIFA ( a választott támogatási formát 
kérem, húzza alá) 

• Postai utalás (albérlő esetén csak akkor, ha arra a címre bejelentett állandó vagy 
tartózkodási hellyel rendelkezik) 
 
Tájékoztatom, hogy a fenti támogatások közül egyfajta támogatást igényelhet! 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó), 
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört 
gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 



Tudomásul veszem, hogy lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak 
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 
 
 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 

Nagymaros,____________________________ 

 

__________________________________                ________________________________ 
             Kérelmező aláírása      a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 
 
 
 
 

A kérelem benyújtásához mellékelni kell:  
- Az egyén vagy a háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző havi nettó 
jövedelméről szóló igazolása (munkavállaló esetén a munkáltató által igazolt nettó munkabér, 
vállalkozó esetén a NAV által kiállított igazolás az előző évről 
- Nyugdíj, árvajáradék esetén: nyugdíjösszesítő, aktuális folyószámla kivonat, vagy postai 
szelvény 
- munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső 
- albérlet esetén az érvényes szerződés 
- egy lakcímen több ingatlan (lakás) esetén igazolás (tulajdoni lap, használatba vételi 
engedély, adás-vételi szerződés) 
- közüzemi számlák 
 
 
A kérelmet mellékleteivel együtt a Nagymarosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Csoportjához 
kell benyújtani (2626 Nagymaros, Fő tér 5., 27/595-107). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vagyonnyilatkozat 

 

A kérelmező személyes adatai 
 
Neve:__________________________________________________________________ 
Születési neve:___________________________________________________________ 
Anyja neve:_____________________________________________________________ 
Születési hely, év, hó, nap:_________________________________________________ 
Lakóhely:_______________________________________________________________ 
Tartózkodási helye:_______________________________________________________ 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ________________________________________ 
 
Kérelmező és a vele közös háztartásban élők vagyona. 

 
A. Ingatlanok 

B.  
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, 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. alapterülete: 

........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év  Becsült forgalmi érték:* 

.......................................... Ft 
II. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű:  
 

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi-vagy egyéb jármű: .............................. típus 
.................. rendszám 
a szerzés ideje valamint a gyártás éve: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő 
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 
 
Nagymaros,_________________________________ 
 

___________________________ 
aláírás 

 
Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel 
rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával 

megegyezően kell kitölteni 
 


