Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata

KÉRELEM
lakhatási támogatás megállapításához
1. Személyes adatok
A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: .............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................................
Születés helye, ideje: ....................................................................................................................
Lakóhelye: ....................................................................................................................................
Tartózkodási helye: .......................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..........................................................................................
Állampolgársága: ..........................................................................................................................
Telefonszáma*: ..............................................................................................................................
Fizetési számlaszáma: (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): ..........
......................................................................................................................................................
A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ................................................................................
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén aláhúzással jelölje):
□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,
□ bevándorolt/letelepedett, vagy
□ menekült/oltalmazott/hontalan.
2. Az egy lakásban együtt lakó személyekre és jövedelmükre vonatkozó adatok:
A

B

C

D

Név

Születési helye, ideje

Anyja neve

TAJ

1.
2.
3.
4.
5.
Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a táblázatban feltüntetett személyek
között van olyan:
a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű
családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ............ fő,
b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő ,
c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő.

* A telefonszám megadása nem kötelező!
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A lakásban együtt lakó személyeknek a kérelem benyújtását megelőző hónap havi nettó jövedelme
forintban:

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

A

B

A jövedelem típusa

Kérelmező

C
A kérelmezővel együtt lakó további
személyek

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó jövedelem és táppénz
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből
származó jövedelem
Gyermekgondozási
támogatások, családi pótlék
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
ellátások
Önkormányzat, járási hivatal és
állami foglalkoztatási szerv
által folyósított ellátások
Tartásdíj
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

3. Lakásviszonyok
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A támogatással érintett lakás nagysága: .............. m .
A lakásban tartózkodás jogcíme: .................................................................
4. Nyilatkozatok
- A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):
.........................................................................................................................................
- Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész
aláhúzandó),
b) településszintű lakóhellyel rendelkezem (akkor kell aláhúznia, ha az Ön lakóhelyeként a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában csak a bejelentett település
neve szerepel),
c) az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról
15 napon belül értesítem Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Humánszolgáltatási Főosztálya Népjóléti Osztályát,
d) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.
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- 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.
□
□

A jelen kérelem alapján lefolytatott, szociális igazgatási eljárással kapcsolatos adatkezelési
tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat megértettem. 1
Azon személyes adataim szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához
hozzájárulok, melyek megadása nem kötelező. 2

Dátum: ...............................................

…………………………………..
kérelmező aláírása

1
2

A kérelmező a négyzetbe elhelyezett X jellel nyilatkozik, e nyilatkozat nélkül a kérelem nem fogadható be.
A kérelmező a négyzetbe elhelyezett X jellel nyilatkozik, e nyilatkozat nélkül a kérelem nem fogadható be, ha olyan
személyes adatot ad meg (pl. telefonszám), amely megadása nem kötelező.
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Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai
Neve: ................................................................................................................................................
Születési neve: ..................................................................................................................................
Anyja neve: ......................................................................................................................................
Születési helye, ideje: .......................................................................................................................
Lakóhelye: ........................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ..........................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .............................................................................................
II. A kérelmező és a vele együtt lakó személyek vagyona
A. Ingatlanok
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
Az ingatlan nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok,
vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
……………………………….(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom,
használati jogok, szolgalom).
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
Az ingatlan nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok,
vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
……………………………….(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom,
használati jogok, szolgalom).
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):
- megnevezése …………………...(pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő,
garázs ),
- címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz.,
- alapterülete: ........... m2,
- tulajdoni hányad: .................,
- a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok,
vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
……………………………….(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom,
használati jogok, szolgalom).
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4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):
- megnevezése: ................................................................................................................................
- címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz.
(pontos cím hiányában:……………………helyrajzi szám),
- alapterülete: ........... m2,
- tulajdoni hányad: ....................,
- a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok,
vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
……………………………….(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom,
használati jogok, szolgalom).
II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű adatai:
a) személygépkocsi:
...................................................... típus ............................ rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
…………………………………………………(pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett
üzemben tartói jog). A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn:
igen
nem
(a megfelelő aláhúzandó).
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:
……………………......................... típus ............................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
…………………………………………………(pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett
üzemben tartói jog).
III. Nyilatkozatok
1 Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben
kitöltendő], hogy
a) fizetési számlával nem rendelkezem, vagy
b) az alábbi fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):
- Pénzforgalmi szolgáltató neve:…………………………………………………..
fizetési számla száma:…………………………………………………………….
fizetési számlán kezelt összeg:……………………………………………………
- Pénzforgalmi szolgáltató neve:……………………………………………………
fizetési számla száma:…………………………………………………………….
fizetési számlán kezelt összeg:……………………………………………………
- Pénzforgalmi szolgáltató neve:…………………………………………………..
fizetési számla száma:…………………………………………………………….
fizetési számlán kezelt összeg:……………………………………………………
- Pénzforgalmi szolgáltató neve:…………………………………………………..
fizetési számla száma:…………………………………………………………….
fizetési számlán kezelt összeg:…………………………………………………..
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2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó. és a b) pont szerinti esetben
kitöltendő], hogy a velem együtt lakó személyek
a) fizetési számlával nem rendelkeznek, vagy
b) az alábbi fizetési számlával rendelkeznek (valamennyi megjelölendő):
- Pénzforgalmi szolgáltató neve:…………………………………………………..
fizetési számla száma:…………………………………………………………….
fizetési számlán kezelt összeg:……………………………………………………
- Pénzforgalmi szolgáltató neve:…………………………………………………..
fizetési számla száma:…………………………………………………………….
fizetési számlán kezelt összeg:……………………………………………………
- Pénzforgalmi szolgáltató neve:…………………………………………………..
fizetési számla száma:…………………………………………………………….
fizetési számlán kezelt összeg:……………………………………………………
- Pénzforgalmi szolgáltató neve:…………………………………………………..
fizetési számla száma:…………………………………………………………….
fizetési számlán kezelt összeg:……………………………………………………
3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a
hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési
számlán kezelt összeg tekintetében.
4. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

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

................................................
aláírás

Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy vele együtt lakó személyek bármely vagyontárgyból egynél többel
rendelkeznek, 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 feltünteti.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.
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K Ö Z Ö S K É PV I S E L Ő N Y I LAT K O Z ATA
a természetben nyújtott lakhatási támogatás megállapításához

Alulírott ...................................................... (név, megnevezés) .......................................................
………………………………………………….., székhely), mint közös képviselő igazolom, hogy
....................................................................................................................................................(név)
...............................................................................................................................................(lakcím)
□ közös mérővel rendelkező társasházi lakásban lakó, ............................................. szolgáltatást
igénybe vevő személy, vagy
□ a .............................................................. szolgáltatás díját a szolgáltató részére díjszétosztás
nélkül fizető társasház lakója, aki a szolgáltatási díj megfizetésére köteles.
(a megfelelő négyzetbe X jelet kell tenni).

Azonosító adatok a szolgáltatást igénybe vevő személyre tekintettel:
1. A szolgáltató megnevezése: ……………………………………………………………………...
2. Fogyasztó/ügyfél azonosító: ……………………………………………………………………..
3. 1. Fogyasztási hely azonosító: …………………………………………………………………...
VAGY
3. 2.A mérő azonosító száma/hőközpont azonosító száma:…………………………………………

Kelt: ...........................................,
................................................
aláírás
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A lakhatási támogatás iránti kérelemhez mellékelendő:
1. Igazolás a kérelmezővel egy lakásban együtt lakó személyeknek,
- rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről,
- nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozási tevékenységből származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 naptári hónap jövedelemről.
A fenti jövedelmek igazolására
a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás vagy a fizetési
jegyzék,
b) álláskeresési ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerve által kiállított igazolás,
c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyévben kiállított
nyugdíjközlő lap és a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló
nyugdíjszelvény, bankszámla kivonat,
d) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által a
lezárt adóévről kiállított igazolás,
e) vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által
kiállított igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan könyvelői igazolás vagy a vállalkozó
nyilatkozata,
f) tartásdíj esetén a felvett vagy fizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámla
kivonat vagy átvételi elismervény,
g) ösztöndíjról a középiskola, vagy a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás vagy az utalást
igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom vagy
h) az a)-g) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás
nyújtható be.
2. A gyermek elhelyezése vagy a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági határozat.
3. 30 napnál nem régebbi igazolás a 16. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, a
nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy hallgatói
jogviszonyáról.
4. A lakás nagyságának igazolására szolgáló dokumentum.
5. Albérlet esetén az albérleti szerződés másolata.
6. A lakás használati jogcímének igazolására szolgáló dokumentum, kivéve a tulajdoni lapot és az
Önkormányzat tulajdonát képező bérlakások esetén a bérleti szerződés.
7. A szolgáltatási vagy közüzemi szerződés alapján, a fogyasztónak és a fogyasztási helynek a
szolgáltató általi azonosításához szükséges adat (közüzemi szerződés vagy közüzemi számla
másolata).
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