
KÉRELEM  

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ KEDVEZMÉNY 

LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA  

Név:_____________________________ (szül.hely,idő):_____________________________ 

Anyja neve:_______________________ ___________   TAJ sz: _________________ Fülöp, 

____________________________________  szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a 

Képviselőtestülethez, hogy részemre lakásfenntartási támogatást nyújtani szíveskedjen. 

 

Támogatás jogcíme:  

1.) Egyszemélyes háztartás esetén 

a.) Egyedülálló személy esetén az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 71.250.-Ft 

(1580.-Ft/ hó támogatás)  

b.) 65. évet betöltött egyedülálló személy esetén a jövedelem nem haladja meg a 114.000.-Ft     

(300.-Ft / hó támogatás)  

2.) Kettő és több személyes háztartás esetén:  

a.) Kettő és több személyek esetén az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 57.000.-Ft    

(1580.-Ft / hó támogatás)  

b.) 70. évet betöltött személyek esetén az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 99.750.-

Ft (300.-Ft / hó támogatás)  

A megfelelő rész aláhúzandó!! 

 név születési hely, idő anyja neve társ.bizt.azon. 

a.)     

b.)     

c.)     

d.)     

e.)     

 

Családi állapotom*:     nőtlen/hajadon, házas,      élettárs,   özvegy,  különélő 

A lakott lakás tulajdonjoga*:  saját tulajdon,    albérlet,   szívességi lakáshasználat,      egyéb  

A lakott lakás alapterülete: _________m2,  Szobák száma:_________ 

A lakás komfort fokozata*: összkomfortos, komfortos, komfort nélküli, nem lakás céljára 

szolgáló 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

Fülöp, 2022... ……………….. 

………………………………… 

kérelmező 

* A megfelelő rész aláhúzandó 



Támogatásra jogosult:  

Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, aki a kérelemben megjelölt lakásban 

bejelentett lakcímmel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik, és annak tulajdonosa, 

haszonélvezője, bérlője vagy az önkormányzat tulajdonában álló lakás bérlője és nem 

haladja meg a jövedelem:  

1.) Egyszemélyes háztartás esetén 

a.) Egyedülálló személy esetén az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 71.250.-Ft -ot 

(1580.-Ft/ hó támogatás)  

b.) 65. évet betöltött egyedülálló személy esetén a jövedelem nem haladja meg a 114.000.-Ft    -

ot (300.-Ft / hó támogatás)  

2.) Kettő és több személyes háztartás esetén:  

a.) Kettő és több személyek esetén az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 57.000.-Ft -ot    

(1580.-Ft / hó támogatás)  

b.) 70. évet betöltött személyek esetén az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 99.750.-Ft  

-ot (300.-Ft / hó támogatás)  

 



JÖVEDELEMNYILATKOZAT 

 

A jövedelem típusa 

 

Kérelmező 

jövedelme 

Közeli hozzátartozók jövedelme 

a.) b.) c.) d.) összesen 

Munkaviszonyból 

munkavégzésre irányuló 

egyéb jövedelem, táppénz 

      

Vállalkozásból származó 

jövedelem 
      

Ingatlan, infó vagyontár- 

gyak értékesítéséről, bérbe- 

adásából származó jöved. 

      

Nyugellátás, egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 
      

A gyermek ellátásához 

kapcsolódó támogatások 

(GYED, GYES, GYET, 

Családi pótlék, 

gyermektartásdíj, stb.) 

      

Önkormányzat és 

munkaügyi szervek által 

folyósított rendszeres pénz- 

beli ellátások (munkanélküli 

járadék, rendszeres szociális 

segély, gyermekvédelmi 

támogatás, stb.) 

      

Föld bérbeadásából  

származó jövedelem 
      

Egyéb (pl. ösztöndíj, 

értékpapírból származó 

jövedelem, kisösszegű 

kifizetések, őstermelői jöv.) 

      

Összes nettó jövedelem       

 

 Egy főre jutó havi nettó jövedelem:………………………………. Ft/hó 

 

Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásomban táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan 
személy: 

a.) aki közoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója és 22. életévét nem töltötte be. 

 
 
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 készülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben, vagy egészben a készülék 

működtetését lehetővé tevő eszközök (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus 
úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is (a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 22.§ (1()bekezdése.) 



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

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a.) életvitelszerűen a lakóhelyemen/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. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.  

Kijelentem, hogy hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra kötelezett vagyok - nem vagyok kötelezett (megfelelő rész 

aláhúzandó) 

Kérelemhez csatolni kell: 

- Nettó jövedelem igazolás 1 hóra eső átlaga. Rendszeres jövedelem esetén 6 havi átlag 

jövedelem                    

- Nem rendszeres jövedelem esetén (pl. vállalkozó, őstermelő, alkalmi munka) 1 évi 

átlagjövedelem ( NAV igazolás) 

- Családi pótlék, munkanélküli járadék, nyugdíj szelvény, egyéb bérbeadásból származó 

jövedelem igazolás 

- A szemétdíj NHK kiadást igazoló számla felső része 

- Iskolalátogatási igazolás a közép és felsőoktatási intézményben tanulók esetében. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZATBAN közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 
10.§. (2) bekezdése alapján az Önkormányzat a Megyei APEH. útján ellenőrizheti. 

 

 

Fülöp, 2022... ………………………   …………………………….. 

    

          aláírás 

N Y I L A T K O Z A T  

 

Alulírott nyilatkozom, hogy a kérelmem kedvező elbírálása esetén a fellebbezési jogomról 

lemondok.  

Fülöp, 2022…………………………… 

 

.................................

  aláírás



Vagyonnyilatkozat 

I. A kérelmező személyi adatai 

Neve......................................................................................................................... .......................................................................... 

Születési neve.................................................................................................................................................................................... 

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

Születési hely, év, hó, nap:.................................................................................................................................................................  

Lakóhely:.................................................................................................................... ........................................................................ 

Tartózkodási hely:…........................................................................................................................................................................... 

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

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona 

A. Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca.................... 

hsz. alapterülete: ........... m
2

, 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: ........... m
2

, 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: ........... m
2

, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község 

.............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m
2

, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ........... év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

II. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű: ' 

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

a szerzés ideje: ............................................................. 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám 

a szerzés ideje: ............................................................. 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban 

történő felhasználásához, kezeléséhez. 

Kelt:  2022. év .............................. hó ............ nap 

................................................ 

aláírás 

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. 

 

 

 

 



                               NYILATKOZAT EGYEDÜLÁLLÓSÁGRÓL 

 
 

Alulírott : ………………...............................szül.hely,idő:  …………………………………... 

Anyja neve:…………………………………………..Szem.ig.szám: ………………………… 

Lakcím: 4266 Fülöp………………………………………utca……………….szám alatti lakos 

 

büntetőjogi felelősségem  

tudatában nyilatkozom, hogy egyedülálló* vagyok, élettársi kapcsolatban nem élek. 

 

Fülöp, 20………év………hó………nap 

 

 

                                                                                                 _________________________ 

                                                                                                                  aláírás 
 

*Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Nem rendszeres jövedelem esetén kell csak kitölteni! 

 
NYILATKOZAT JÖVEDELMI HELYZETRŐL 

(nem rendszeres jövedelemről) 

 

Alulírott (név) …..……………………………………………………………………………… 

(lakcím) 4266 Fülöp  ………………………………….utca…………….szám alatti lakos, 

anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

 nem rendszeres jövedelemből származó bevételem a kérelem benyújtását közvetlenül 

megelőző 12 hónapban nem volt, de a kérelem benyújtását megelőző hónapban 

……………………… Ft összegű bevételem volt, 

 nem rendszeres jövedelemből származó bevételem, a kérelem benyújtását közvetlenül 

megelőző 12 hónap egy havi átlagában …………………..Ft volt, 

 jövedelemmel nem rendelkezem, keresőtevékenységet nem folytatok, rendszeres 

pénzellátásban nem részesülök. 

 

Fülöp, 20………év………hó………nap 

 

________________________________      

                        aláírás                               


