
12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez235 
 
 

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS 
IRÁNTI KÉRELEM 

A kérelmező adatai: 

 

1. Személyi adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1. Neve:   ___________________________________________________________________________ 

1.1.2. Születési neve: _____________________________________________________________________ 

1.1.3. Anyja neve:  _______________________________________________________________________ 

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): _____________________________________________________ 

1.1.5. Lakóhelye: ���� irányítószám ____________________________________________település 
 

______________________________utca/út/tér ______házszám ____ épület/lépcsőház ______emelet, ajtó 
 

1.1.6. Tartózkodási helye:���� irányítószám______________________________________település 
 

______________________________utca/út/tér ______házszám ____ épület/lépcsőház ______emelet, ajtó 

 

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ��� ��� ��� 
1.1.8. Állampolgársága: ___________________________________________________________________ 

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni):  _________________________________________________ 

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): __________________________________________________ 

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):  

1.2.1. � szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy  

1.2.2. � EU kék kártyával rendelkező, vagy 

1.2.3. � bevándorolt/letelepedett, vagy 

1.2.4. � menekült/oltalmazott/hontalan. 

 

1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ________________  fő. 

 

  A B C D 

  
Név 

(születési név) 

Születési helye, ideje 
(év, hó, nap) 

Anyja neve Társadalombiztosítási 
Azonosító Jele 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     



 

1.5. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban 
feltüntetett tagjai között van olyan személy: 

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. 

 

2. Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: _______ Ft. 

A jövedelem típusa 

 
Kérelm

ező 

 
A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek 
 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó  
ebből: közfoglalkoztatásból származó 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből származó 

      

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások       
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi 
szervek által folyósított ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem       
7. Összes jövedelem       

3. Lakásviszonyok 

3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: ___________ m
2
. 

 
A lakás alapterületét hitelt érdemlő módon okirattal kell igazolni! Ez lehet: földhivatali határozat, adásvételi-,        

ajándékozási-, biztosítási-, hitelszerződés, bérleti szerződés, albérleti szerződés 

 

3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme:  

 

tulajdonos  /  haszonélvező  /  tulajdonos    rokona  /  főbérlő  /  főbérlő rokona / társbérlő    

albérlő  /  szívességi lakáshasználó 

(A kérelemhez mellékelje a lakásban tartózkodási jogcímét igazoló iratot, vagy annak másolatát: tulajdoni lap, 

adásvételi szerződés, lakásbérleti szerződés, albérleti szerződés stb.) 

 

4. Nyilatkozatok 

4.1. 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 eszköz (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]} 

  

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

     

4.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a 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. 

 
Kelt: Boconád, _________ év ____________  hó ___ nap 

 
 
 
_________________________________  ___________________________________ 
Kérelmező vagy törv. képviselője aláírása        háztartás nagykorú tagjának aláírása 
 
_________________________________  ___________________________________ 
háztartás nagykorú tagjának aláírása                háztartás nagykorú tagjának aláírása 
 
_________________________________  ___________________________________ 
háztartás nagykorú tagjának aláírása                  háztartás nagykorú tagjának aláírása 

 
 

 

NYILATKOZAT 

 
Alulírott ___________________________________________ (név) nyilatkozom, hogy a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 99. §. (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel KEDVEZŐ DÖNTÉS ESETÉN 
fellebbezési jogomról lemondok. 
 
Kelt: Boconád, ______ év _______________hó ___ nap 
 
        ____________________________ 
                   kérelmező 

 



 

VAGYONNYILATKOZAT 

I. A kérelmező neve:_______________________________________________________________ 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:          
 
II. A kérelmező és a vele egy háztartásban élő személyek vagyonai:  

A. Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. 

város/község ................... út/utca ................... hsz/hrsz. alapterülete: ........... m2, 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/hrsz. alapterülete: ........... m2, 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/ hrsz. alapterülete: ........... 

m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év, becsült forgalmi érték:* 
.......................................... Ft 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: 
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz/ hrsz. alapterülete: 

........... m2, 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: Boconád,  _______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. 

 
Felhívom figyelmét, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 
63/2006. (III.27) korm. rendelet 5. §.-a alapján az ellátást megállapító szerv ellenőrizheti. 

 



TÁJÉKOZTATÓ 
  
A 2004. évi CXL. törvény 29. § (9) bekezdés d) pontja értelmében kérelme a szükséges adatainak kezeléséhez és 
belföldi jogsegély, valamint szakhatósági eljárás lefolytatása céljából történő továbbításához való hozzájárulásnak 
minősül. 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 38.§-a alapján a lakásfenntartási támogatás a 
szociálisan rászoruló személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség 
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléshez nyújtott hozzájárulás.  
 
A jegyző kérelemre normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg annak a jogosultnak, akinek a háztartásában az 
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
250 %-át, (2014. évben 71. 250.-Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi 
jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.  
A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és 
az egy négyzetméterre jutó elismert költség (2014.évben 450.-Ft/m2) szorzata. 
A jogosultsági feltételek fennállása esetén a támogatás mértéke a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
többször módosított 1993. évi III. törvény 38. paragrafus (7) bekezdésében meghatározott képlet alapján [0,3 – (egy 
fogyasztási egységre jutó jövedelem –14.250,- Ft) x 0,15 / 28.500,- Ft] kiszámított és két tizedes jegyre kerekített 
arányszám, valamint a lakásfenntartás elismert havi költségének szorzata 100,- Ft-ra kerekítve, melynek minimális 
összege havi 2.500,- Ft, amely egy év időtartamra állapítható meg.  
 
A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság: 

a) ha a háztartásban egy személy lakik: 35 négyzetméter 
b) ha a háztartásban két személy lakik: 45 négyzetméter 
c) ha a háztartásban három személy lakik: 55 négyzetméter 
d) ha a háztartásban négy személy lakik: 65 négyzetméter 
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 
5-5 négyzetméter de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 
 
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 6. §-a alapján a lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem 
benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. Fentiekből adódóan a már megállapított támogatás lejártáig terjedő 
időszakban benyújtott újabb kérelem elutasításra kerül.  Az igénylő adatlap benyújtása esetén az ügyintézés 
elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó- kártya és TAJ-kártya bemutatása 
szükséges. 
A kérelemhez csatolni kell: 
- a kérelmező és a vele közös háztartásban lakók havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból származó jövedelem 
esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét, 
- a nem havi rendszerességgel szerzett illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának 
hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolást, 
gyermektartásdíjról igazolást, ösztöndíjra vonatkozó igazolást. A kérelmező és a vele közös háztartásban lakók 
vagyonnyilatkozatát. 
A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet: 
GYES, GYED, GYET, családi pótlék, árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt, álláskeresési ellátásról a 
Munkaügyi Központ hatósági bizonyítványát a kérelem benyújtását megelőző havi nettó ellátás összegéről, 
vállalkozók esetén a NAV által kiadott jövedelemigazolást, 18 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást 
nyugdíjasok esetén a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről szóló éves igazolást, kérelem 
benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét. Válásról, gyermekelhelyezésről, bírósági végzés másolatát. 
Fogyatékosságot igazoló okirat. Mozgáskorlátozottság okán fenntartott gépjármű esetén a mozgáskorlátozottságot 
igazoló okirat. 
 

Kitöltési útmutató: 
a)  jövedelem: 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 azon 
bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 
törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni; 

b) elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett 
tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert 



költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi 
őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, 
annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a 
bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő 
összeggel. 
    c) befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a 
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, 
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és 
munkavállalói járulék. 

b)18 vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek külön-külön számított 
forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (855. 000 Ft) 
, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (2. 280. 000 
Ft) meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági 
feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, 
az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel 
fenntartott gépjármű; 

c)23 háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
személyek közössége; 

d) rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, 
a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, 
a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve az ideiglenes özvegyi 
nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két 
árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját –, a baleseti táppénz, a baleseti 
rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti 
járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a 
hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési 
támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás,, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint az uniós 
rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás; 

e)27 keresőtevékenység: minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj 
alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja 
meg, valamint mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a 
személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem 
minősül ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás; 

f) nem minősül jövedelemnek: a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, 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,az 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. 
g)  fogyasztási egység: a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, 
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, 
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, 
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. 
Ha a háztartás a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban 
részesül, vagy 
A d) vagy e) pont szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, 
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 
Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos 
nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 
 
 


