
KÉRELEM LAKÁSTÁMOGATÁSHOZ 

 

KÉRELMEZŐ ADATAI 

NEVE:............................................................................................................................................... 

LEÁNYKORI NEVE:....................................................................................................................... 

SZÜLETÉSI IDEJE:........................ ÉV................................... HÓNAP................................. NAP 

SZÜLETÉSI HELY:.......................................................................................................................... 

ANYJA NEVE:................................................................................................................................. 

ADÓSZÁMA:................................................................................................................................... 

SZEMÉLYI SZÁMA:....................................................................................................................... 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGA:................................................................................................................ 

ÁLLANDÓ LAKCÍME:....................................................út, utca, tér.....................hsz..........em., 

fsz...............ajt. 

TARTÓZKODÁSI HELYE /HA NEM AZONOS AZ ÁLLANDÓ 

LAKCÍMÉVEL/...................................................út, utca, tér.....................hsz..........em., fsz...............ajt. 

 

KÉRELMEZŐ HÁZASTÁRSÁNAK ADATAI 

NEVE:............................................................................................................................................... 

LEÁNYKORI NEVE:....................................................................................................................... 

SZÜLETÉSI IDEJE:........................ ÉV................................... HÓNAP................................. NAP 

SZÜLETÉSI HELY:.......................................................................................................................... 

ANYJA NEVE:................................................................................................................................. 

ADÓSZÁMA:................................................................................................................................... 

SZEMÉLYI SZÁMA:....................................................................................................................... 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGA:................................................................................................................ 

ÁLLANDÓ LAKCÍME:....................................................út, utca, tér.....................hsz..........em., 

fsz...............ajt. 

TARTÓZKODÁSI HELYE /HA NEM AZONOS AZ ÁLLANDÓ 

LAKCÍMÉVEL/...................................................út, utca, tér.....................hsz..........em., fsz...............ajt. 

 

Az igénylő jelenlegi lakáskörülményei: …....................................................................................... 

Mire igényli a támogatást  lakásvásárlás – lakásépítés 

Az igényelt támogatás formája: vissza nem térítendő 

 

KÉRELEM RÖVID INDOKLÁSA  

 

 

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

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

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

 

Nagykálló, 20.....................hónap...............nap. 

 

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

                 támogatást kérő      támogatást kérő (házastárs) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NYILATKOZAT 

 

A) Személyi adatok 

 

1. A támogatást kérő neve és lakcíme, tartózkodási 

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

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

 

2.A családban a nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli 

hozzátartozók száma :.........................................fő 

 

3. A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő, közeli 

hozzátartozók adatai: 

 

 

 Név Születési hely, idő Anyja neve 

- házastársa, 

élettársa 

   

- egyéb rokon 

(akinek 

 ellátásáról 

gondoskodik) 

   

- gyermekei *    

    

    

    

    

A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem 

rendelkező nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató, továbbá korhatár nélkül a 

tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyermek. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek 

 

Dátum: ……………………………………. 

 

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

            támogatás kérő aláírása    támogatást kérő házastársának aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vagyonnyilatkozat 

 

 

I. A kérelmező személyes 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: ........... 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. Üdülő tulajdon és üdülő telek-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). 

 

 

4. Termő földtulajdon (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). 

 

B. 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) pénzforgalmi számlával nem rendelkezem, vagy 
b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő ): 
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................. 

pénzforgalmi számla száma: ...................................................................................... 

pénzforgalmi számlán kezelt összeg ......................................................................... 

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................................................................. 

pénzforgalmi számla száma: ..................................................................................... 

pénzforgalmi számlán kezelt összeg ......................................................................... 

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................................................................. 

pénzforgalmi számla száma: ..................................................................................... 

pénzforgalmi számlán kezelt összeg ......................................................................... 

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................................................................. 

pénzforgalmi számla száma: ..................................................................................... 

pénzforgalmi számlán kezelt összeg ........................................................................ 

 

2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], 

hogy a velem együtt élő közeli hozzátartozóm 
a) pénzforgalmi számlával nem rendelkezik, vagy 
b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő): 
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................. 

pénzforgalmi számla száma: ...................................................................................... 

pénzforgalmi számlán kezelt összeg ......................................................................... 

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................................................................. 



pénzforgalmi számla száma: ..................................................................................... 

pénzforgalmi számlán kezelt összeg ......................................................................... 

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................................................................. 

pénzforgalmi számla száma: ..................................................................................... 

pénzforgalmi számlán kezelt összeg ......................................................................... 

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................................................................. 

pénzforgalmi számla száma: ..................................................................................... 

pénzforgalmi 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 pénzforgalmi számlán kezelt összeg tekintetében. 

 

4. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban 

szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 

Tudomásul veszem, hogy a  vagyonnyilatkozatban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adó- és vámigazgatósága útján - ellenőrizheti. 

 

 

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

 

 

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

Aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


