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1. melléklet23 

KÉRELEM 
lakásfenntartási támogatás megállapítására 

 

Kérelmező 

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

születési neve: ……………………………………………………………………………………….............. 

születési helye és ideje: …………………………………………………………………………………...... 

anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………… 

bejelentett lakóhelye: ………………………………………………………………………………………… 

tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………………………. 

telefonszám: ………………………………………………….…………………………………………………. 

TAJ.:………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

A lakásfenntartási támogatás megállapítását az alábbi, lakcímemmel megegyező háztartás 
fenntartására kérem: 

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

 
Az igénylővel egy háztartásban élők száma: ………… fő 

A háztartásban élők adatai: 

 Név Szül hely és idő Anyja neve  

TAJ száma 1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

                                                
23 Módosította a 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 15. §-a. Hatályba lépés napja 2017. március 1. 



 2

 

Jövedelemnyilatkozat 

 

A jövedelmek típusai Kérelmező 
jövedelme 

háztartásban élők jövedelme  
1 2 3 4  

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyból 
származó 
jövedelem és táppénz 

     

2. Társas és egyéni vállalkozásból 
származó jövedelem 

     

3. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, 
egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

     

4. A gyermek ellátásához és 
gondozásához 
kapcsolódó támogatások (GYED, 
GYES, GYET, családi pótlék, 
gyermektartásdíj) 

     

5. Önkormányzat és munkaügyi 
szervek 
által folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátás (munkanélküli járadék, 
rendszeres szociális és nevelési 
segély, jövedelempótló 
támogatások, stb.) 

     

6. Föld bérbeadásából származó 
jövedelem 

     

7. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból 
származó jövedelem, kis összegű 
kifizetések, stb.) 

     

8. A család havi jövedelme összesen       

 

 

Háztartás egy főre jutó havi nettó jövedelme: ……………………………… Ft/hó (ügyintéző tölti ki) 
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Nyilatkozatok 

 

Nyilatkozom arról, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy az adatokban történt változást haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül 
bejelentem. 

 

Dátum: ……………………………………… 

 

        ……..………………………………………………. 

          Aláírás 

 

 

Melléklet: 

jövedelemigazolások 
támogatni kívánt háztartás legutóbbi víz- és áramszámlája 
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2. melléklet24 

KÉRELEM 
gyógyszerköltség támogatás megállapítására 

Gyógyszerköltség támogatás megállapítását kérem, a kérelmem benyújtását megelőző, három 
egymást követő hónapban saját-, illetve velem együtt élő kiskorú gyermekem betegségére 
kifizetett gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök költsége miatt. 

Személyi adatok 

Kérelmező  

neve: ………………………………………………………………………………………………………………… 

születési neve: ……………………………………………………………………………………….............. 

születési helye és ideje: …………………………………………………………………………………...... 

anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………… 

bejelentett lakóhelye: ………………………………………………………………………………………… 

tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………………………… 

telefonszáma: ………………………………………………….…………………………………………………. 

TAJ.: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Kiskorú gyermek személyi adatai: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(név, születési hely és idő, anyja neve, TAJ száma, lakóhelye) 
Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: …………… fő 
 
A közeli hozzátartozók adatai: 

 Név Szül hely és idő Anyja neve  

TAJ száma 1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

                                                
24 Módosította a 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 15. §-a. Hatályba lépés napja 2017. március 1. 



 5

Jövedelemnyilatkozat 

 

A jövedelmek típusai Kérelmező 
jövedelme 

Közeli hozzátartozók jövedelme  
1 2 3 4  

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyból 
származó 
jövedelem és táppénz 

     

2. Társas és egyéni vállalkozásból 
származó jövedelem 

     

3. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, 
egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

     

4. A gyermek ellátásához és 
gondozásához 
kapcsolódó támogatások (GYED, 
GYES, GYET, családi pótlék, 
gyermektartásdíj) 

     

5. Önkormányzat és munkaügyi 
szervek 
által folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátás (munkanélküli járadék, 
rendszeres szociális és nevelési 
segély, jövedelempótló 
támogatások, stb.) 

     

6. Föld bérbeadásából származó 
jövedelem 

     

7. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból 
származó jövedelem, kis összegű 
kifizetések stb.) 

     

8. A család havi jövedelme összesen       

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ………………………… Ft/hó (ügyintéző tölti ki) 
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Nyilatkozat 

Nyilatkozom arról, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Nyilatkozom arról is, hogy közgyógyellátási jogosultsággal nem rendelkezem/gyermekem nem 
rendelkezik.  
(megfelelőt alá kell húzni) 

 

Dátum: …………………………………… 

 

        ……..………………………………………………. 

          Aláírás 

 

Melléklet: 

jövedelemigazolások 
kérelem benyújtását megelőző három hónap gyógyszerfelhasználásáról kiállított, névre szóló számla 
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3. melléklet25 

KÉRELEM 
fűtési támogatás megállapítására 

 

Jövedelmi körülményeim alapján háztartásom fűtéséhez, fűtési támogatás megállapítását kérem.   

 

Személyi adatok 

Kérelmező  

neve: ………………………………………………………………………………………………………………… 

születési neve: ……………………………………………………………………………………….............. 

születési helye és ideje: …………………………………………………………………………………...... 

anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………… 

bejelentett lakóhelye: ………………………………………………………………………………………… 

tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………………………… 

telefonszáma: ………………………………………………….………………………………………………… 

TAJ.: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: …………… fő 

A közeli hozzátartozók adatai: 

 Név Szül hely és idő Anyja neve  

TAJ száma 1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

                                                
25 Módosította a 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 15. §-a. Hatályba lépés napja 2017. március 1. 
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Jövedelemnyilatkozat 

 

A jövedelmek típusai Kérelmező 
jövedelme 

Közeli hozzátartozók jövedelme  
1 2 3 4  

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyból 
származó 
jövedelem és táppénz 

     

2. Társas és egyéni vállalkozásból 
származó jövedelem 

     

3. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, 
egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

     

4. A gyermek ellátásához és 
gondozásához 
kapcsolódó támogatások (GYED, 
GYES, GYET, családi pótlék, 
gyermektartásdíj) 

     

5. Önkormányzat és munkaügyi 
szervek 
által folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátás (munkanélküli járadék, 
rendszeres szociális és nevelési 
segély, jövedelempótló 
támogatások, stb.) 

     

6. Föld bérbeadásából származó 
jövedelem 

     

7. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból 
származó jövedelem, kis összegű 
kifizetések stb.) 

     

8. A család havi jövedelme összesen       

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ………………………… Ft/hó (ügyintéző tölti ki) 
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Nyilatkozat 

 

Kijelentem, hogy háztartásom fűtése földgázzal/villanyárammal/egyéb módon történik. 
(megfelelő fűtési módot aláhúzással kell jelölni) 

Tudomásul veszem, hogy kérelmem kedvező elbírálása esetén a megállapított támogatás, a 
megvásárolt/kifizetett tüzelőanyagról kiállított számla bemutatását követően fizethető ki.  

Nyilatkozom arról, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Dátum: …………………………………… 

 

 

 

 

        ……..………………………………………………. 

          Aláírás 

 

Melléklet: 

jövedelemigazolások 
kérelem benyújtása előtt megvásárolt tüzelőről számla, illetve gáz-, áramszámlák 
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4. melléklet26 

KÉRELEM 

rendkívüli települési támogatás és krízis támogatás 
megállapítására 

 

Kérelmező: 

neve: ………………………………………………………………………………………………………………… 

születési neve: ……………………………………………………………………………………….............. 

születési helye és ideje: …………………………………………………………………………………...... 

anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………… 

bejelentett lakóhelye: ………………………………………………………………………………………… 

tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………………………… 

Telefonszám: ………………………………………………….…………………………………………………. 

TAJ.:  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

A rendkívüli települési támogatás/krízis kérelem megállapításának indokolása:  
(a kérelem célját aláhúzással kell megjelölni) 
(Figyelem! Indokolás nélkül a kérelem elbírálhatatlan!) 

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

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

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

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

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

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

 

Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: …………… fő 

 

                                                
26 Módosította a 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 15. §-a. Hatályba lépés napja 2017. március 1. 
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A közeli hozzátartozók adatai: 

 Név Szül hely és idő Anyja neve  

TAJ száma 1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

Jövedelemnyilatkozat 

A jövedelmek típusai Kérelmező 
jövedelme 

Közeli hozzátartozók jövedelme  
1 2 3 4  

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyból 
származó jövedelem és táppénz 

     

2. Társas és egyéni vállalkozásból 
származó jövedelem 

     

3. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, 
egyéb nyugdíjszerű ellátások 

     

4. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások (GYED, GYES, GYET, 
családi pótlék, gyermektartásdíj) 

     

5. Önkormányzat és munkaügyi 
szervek által folyósított rendszeres 
pénzbeli ellátás (munkanélküli 
járadék, rendszeres szociális és 
nevelési segély, jövedelempótló 
támogatások, stb.) 

     

6. Föld bérbeadásából származó 
jövedelem 

     

7. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból 
származó jövedelem, kis összegű 
kifizetések, stb.) 

     

8. A család havi jövedelme összesen      
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Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ………………………… Ft/hó (ügyintéző tölti ki) 

 

Tudomásul veszem, hogy az adatokban történt változást haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül 
bejelentem. 

Nyilatkozom arról, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Dátum: …………………………………………….. 

 

        ……..………………………………………………. 

          Aláírás 

Kérelem mellékletei: 
rendkívüli körülmény esetlegesen irattal történő igazolása 
krízis helyzet szükséges számlával, irattal stb. történő igazolása 
jövedelemigazolások 
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5. melléklet27 

 

KÉRELEM 
otthon-támogatás megállapítására 

Hegymagason megszerzendő első lakásunk építéséhez/vásárlásához* vissza nem térítendő 
támogatás megállapítását kezdeményezzük. A lakás címe, helyrajzi száma: 
…………………………………………………………. 
* a megfelelő aláhúzandó 

 

Kérelmezők személyi adatai: 

név: …………………………………………………………………………………………………………………. 

születési név: ……………………………………………………………………………………….............. 

születési hely és idő: …………………………………………………………………………………........ 

anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………… 

bejelentett lakóhelye: ……………………………………………………………………………………….. 

tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………………………. 

Telefonszám: ………………………………………………….…………………………………………………. 

TAJ.:  …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

név: …………………………………………………………………………………………………………………. 

születési név: ……………………………………………………………………………………….............. 

születési hely és idő: …………………………………………………………………………………........ 

anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………… 

bejelentett lakóhelye: ……………………………………………………………………………………….. 

tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………………………. 

Telefonszám: ………………………………………………….…………………………………………………. 

TAJ.:  …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

                                                
27 Beiktatta a 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 15. §-a. Hatályba lépés napja 2017. március 1. 
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Nyilatkozatok 

Nyilatkozunk arról, hogy hasznosítható lakással, üdülővel, önálló lakrésszel, 2 millió Ft-ot meghaladó 
értékű személygépkocsival nem rendelkezünk, illetve lakásunkat 10 éven belül nem idegenítettük el. 
*  

*Kivéve, ha az értékesített lakás az 1993. évi LXXVIII törvény 91/A §-ában foglalt minimális 
lakásnagyságot nem érte el, és az eladási ár a 2 millió Ft-ot nem haladta meg. Az eladási árat 
adásvételi szerződéssel kell igazolni.  

Nyilatkozatunk a valóságnak megfelel. 

 

 

Hegymagas,  

 

………………………………………             …………………………………. 
kérelmezők aláírása 

 

A kérelemhez csatolni kell: 
lakásvásárlási szerződést, illetve a kérelmezők nevére kiállított jogerős építési engedélyt  

 


