
2. melléklet a 6/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelethez 
 

 
KÉRELEM 

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ  
 

 
KÉRELMEZŐ ADATAI 

 

 Kérelmező neve : …………………………………………………………….…………....  

 Születési neve:………  ……………………………….…………………………………… 

 Szül. hely, idő : .……………………………………………………………………………                                                                    

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

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

Lakóhely címe:…………………………………………………………………………….. 

Tartózkodási helye:………………………………………………………………………… 

TAJ száma: ……… ………………………Családi állapota:……………………………… 

 Lakóingatlan használat jogcíme*:  tulajdonos – haszonélvező – bérlő - társbérlő – albérlő  

A  lakóingatlan/lakrész/  alapterülete : ………..     m2     

A kérelmező családi körülménye (a megfelelő rész aláhúzandó): 
          a) egyedül élő 
          b) nem egyedül élő 
 
Kérelmezővel egy  háztartásban élők száma : ……. fő 

 
Háztartásban élők felsorolása: 
    Név Szül.hely, év, hó,nap Anyja neve TAJ száma 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     

 
Lakásfenntartási kiadás, melyre a támogatást igényli*: 

a) villanyáram-fogyasztás 
b) gázfogyasztás 
c) vízfogyasztás 
d) csatornahasználat 
e) szemétszállítási díj 

* a megfelelő aláhúzandó, egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg 
 



JÖVEDELEMNYILATKOZAT (Jövedelmi adatok Ft/hó) 
A jövedelmek típusai Kérelmező  

jövedelme 
Háztartásban élők jövedelmi adatai        

 
a/ b/ c/ d/ e/ f/ 

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 ellátások 

       

5. Önkormányzat és munkaügyi 
szervek által folyósított ellátások 

       

6. Egyéb jövedelem 
 

       

7. Összes jövedelem 
 

       

Nettó jövedelmet csökkentő tényező (pl. SZJA tv. szerinti elismert költség, fizetett tartásdíj) 
megnevezése: ………………………..  összege: …………………...Ft 
 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy  

a) életvitelszerűen az állandó lakóhelyként, tartózkodási helyként bejelentett 
lakóingatlanban élek (megfelelő rész aláhúzandó) 

b) lakáshasznosításból származó jövedelemmel nem rendelkezem 
c) lakásbérleti, vagy tulajdonjogomra vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy öröklési 

szerződés nem áll fenn 
d) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 
Alulírottak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
5. § (1) bekezdés b) pontja alapján hozzájárulunk ahhoz, hogy a kérelemben feltüntetett adatainkat a szociális 
igazgatásról  és szociális ellátásokról szóló 1993. évi  III. törvény  (a továbbiakban: Szt.) 18. §-a szerinti 
nyilvántartásban kezeljék, és azokat a kérelem alapján lefolytatott szociális igazgatási eljárásban 
felhasználják.**  

Mezőfalva, 20......év…..…………….. hó…… nap 
 
 ……………………………………………                        …………….…………………….. 
                a kérelmező aláírása                                      a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 
Az alábbiakat a Hivatal ügyintézője tölti ki: 
Családban a csökkentő tétellel korrigált egy főre jutó havi nettó jövedelem :…..………..Ft/hó 

 
Mezőfalva, 20........év…..…………….. hó…… nap                            ………………………………             

                                                                                            ügyintéző aláírása 
** Az adatkezelésről szóló adatkezelési tájékoztató megtalálható a Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján. 



 
NYILATKOZAT 

GYERMEKTARTÁSDÍJ FIZETÉSÉRŐL 
 

Alulírott 
Név: ……………………………………………………………………………………….. 

Születési hely és idő: ……………………………………………………………………… 

Lakóhely: ………………………………………………………………………………….. 

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

 
nyilatkozom, hogy volt házastársamnak/élettársamnak 
 
Név: ……………………………………………………………………………………….. 

Születési hely és idő: ……………………………………………………………………… 

Lakóhely: ………………………………………………………………………………….. 

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

 

 
………………………….hónapban ……………………………… forint tartásdíjat fizettem 
gyermekem (-eim) részére. 
 
Dátum: ……………………………………… 
 
 
……………………………………………….                  ………………………………….. 
                      nyilatkozó aláírása                                           volt házastárs/élettárs aláírása 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
Tanú I.                                                                       Tanú II. 
Név: …………………………….…………             Név: ……………………………………. 

Aláírás: ………………………….………...             Aláírás: ………………….……………… 

Lakcím: ………………………….………..              Lakcím: ………………………………… 

Személyi igazolvány: ……….…………….             Személyi igazolvány:…….……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
KITÖLTÉSI ÚTMUTÓ 

(a kérelem kitöltése előtt szíveskedjen elolvasni!) 
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 
-kérelmező személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezetői engedélyét) és lakcímkártyáját, ha 
ezeket fénymásolatban adja le, akkor az eredeti okiratot be kell mutatni 
Csatolandó mellékletek:  
- munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított, 30 napnál nem régebbi, a kérelem 
beadását megelőző havi nettó jövedelemről szóló igazolás, 
- a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított éves nyugdíjösszesítőt, vagy az ellátás megállapításáról 
szóló határozatot, amennyiben az ellátás megállapítására a tárgyévben került sor, valamint a kérelem beadását 
megelőző havi nyugdíjszelvényt, vagy bankszámlakivonatot, 
- egyéb rendszeres, a Járási Hivatal által folyósított, pénzellátásra vonatkozó, 30 napnál nem régebbi igazolást, 
valamint a kérelem beadását megelőző havi ellátás összegét igazoló postai szelvényt, vagy bankszámlakivonatot, 
- a kérelem beadása idején regisztrált álláskereső esetén a Járási Hivatal által kiállított, 30 napnál nem régebbi 
igazolást – ellátatlan regisztrált álláskereső esetén az igazolásának tartalmaznia kell, hogy ellátásban nem 
részesül -, valamint amennyiben a regisztrált álláskereső ellátásban részesül, mellékelni kell a kérelem beadását 
megelőző havi ellátás összegét igazoló postai szelvényt, vagy bankszámlakivonatot, 
- vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap 1 havi átlagjövedelem 
számításához szükséges, a lezárt adóévről szóló, az állami adóhatóság által kiadott jövedelemigazolást, a le nem 
zárt időszakra vonatkozóan a könyvelő vagy a kérelmező által kiállított jövedelemnyilatkozatot, 
- az ösztöndíj összegét igazoló, a kérelem beadását megelőző havi bankszámlakivonatot vagy postai szelvényt. 
- gyermekvállalás támogatására nyújtott pénzbeli ellátás igazolásáról szóló határozatot, vagy jövedelemigazolást, 
valamint az ellátás összegét igazoló, a kérelem beadását megelőző havi postai szelvényt, vagy 
bankszámlakivonatot, 
- családi pótlék szüneteltetése esetén az illetékes hatóság döntését a szüneteltetés okáról és időtartamáról, 
- a gyermek elhelyezése és tartása tárgyában hozott bírósági ítéletet, végzést, vagy gyámhatósági jegyzőkönyvet, 
gyámság alá helyezett gyermek esetén a gyámkirendelő határozatot, 
- kérelem beadását megelőző havi gyermektartás folyósítását igazoló postai szelvényt, vagy banki átutalást, 
ennek hiányában a tartásra kötelezett nyilatkozatát a tartásdíj mértékéről két tanú igazolásával, 
- a fizetett tartásdíjat megállapító végzést, és amennyiben a munkáltatói igazolás nem tartalmazza a levonás 
összegét, a kifizetést igazoló szelvényt, vagy banki átutalást. 
- árvaság, félárvaság esetén az árvaellátást megállapító határozatot, valamint igazolást az ellátás összegéről, 
- amennyiben kérelmező vagy a háztartásban élő személy  munkahellyel, nyugdíjjal vagy egyéb jövedelemmel, 
bármilyen foglalkoztatási jogviszonnyal, őstermelői engedéllyel nem rendelkezik, úgy ennek okáról, tényéről 
nyilatkoznia kell, 
-  jövedelmet terhelő letiltás esetén a letiltás jogcímének és a jövedelmet terhelő letiltás nettó összegének 
igazolását, 
- gondnokság alatt álló kérelmező esetén a gondnokkirendelő határozatot és bírósági ítéletet, 
- a 16. életévét betöltött gyermek esetében a köznevelési, illetve felsőoktatási intézmény 30 napnál nem régebbi 
igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról, 
- a lakóingatlan tulajdonviszonyait igazoló okiratot (tulajdoni lap másolat, adásvételi szerződés illetve egyéb hitelt 
érdemlő okirat), illetve bérleti, albérleti szerződés 
- a lakóingatlan nagyságát igazoló irat (használatbavételi engedély, bérleti szerződés, lakásbiztosítási szerződés 
illetve egyéb hitelt érdemlő okirat) 
- közüzemi szolgáltató által kiállított igazolás vagy a közüzemi számla 
- vagyonnyilatkozat 
 
Nem jogosult támogatásra az a kérelmező, aki a gyermektartásdíj megállapítását nem 
kéri, arról lemond, vagy a meg nem fizetett gyermektartásdíj végrehajtását nem 
kezdeményezi! 
 
 
 
 
 
 
 



 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény - továbbiakban Szt. - 
fogalom meghatározásai: 
 
Háztartás: /Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontja/ az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége 
 
Közeli hozzátartozó:/Szt. 4. § (1) bekezdés d) pontja/   
da) házastárs, élettárs 
db) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 
rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel 
nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán  tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott 
gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt 
gyermek kivételével a nevelt  gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek) 
dc) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a 
gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban fogyatékos  gyermek), 
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő 
házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek  megfelelő testvér; 
Jövedelem:  /Szt. 4. § (1) bekezdés a), aa), ab) pontja/ Az elismert költségekkel és a befizetési 
kötelezettséggel csökkentett 

- a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – 
megszerzett – vagyoni érték /bevétel/, ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az 
adómentes jövedelmet is, és 

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, 
illetve hozzájárulást kell fizetni. 

Elismert költség: /Szt. 4. § (1b) bekezdés/ a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 
valamint a fizetett tartásdíj. 
Nem minősül jövedelemnek /Szt. 4. § (1a) bekezdés/  

- a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, az önkormányzati segély, rendkívüli települési 
támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, 

- a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-
ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

- anyasági támogatás, 
- a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
- a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos 

mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a 
fogyatékossági támogatás, 

- a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
- az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 

törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren 
kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített 
munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek / a továbbiakban: háztartási 
munka/ a havi ellenértéke, 

- a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
- az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás 
- a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett 

tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes 
bevétel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


