
 

 

 

 

 
 HAT/_________/2022.             Az előterjesztés előkészítésben közreműködött: 
                Nagy Márta hatósági irodavezető 

         Katonáné Fülöp Gabriella osztályvezető 
         Soósné Kuti Henrietta ügyintéző 

        
Előterjesztés 

a szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az energiaár-robbanás okozta válsághelyzet 
miatt egy újabb intézkedést kell foganatosítania Hatvan város lakosságának védelme, támogatása 
érdekében. 
A rohanó infláció és a megugró rezsiköltségek hatására sokan kerülhetnek nehéz anyagi helyzetbe, 
mert jelentősen megemelkedtek az energiaárak és változott az egyetemes szolgáltatási árszabás.  
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (3) bekezdése 
értelmében: 

„(3) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési 
támogatást köteles nyújtani.” 

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) tartalmazza a települési 
támogatásra vonatkozó rendelkezéseket, hiszen az önkormányzat többek között lakhatáshoz 
kapcsolódó települési támogatást, gyógyszer-kiadási települési támogatást, rendkívüli települési 
támogatást, lakbértámogatást nyújt az arra rászorulók részére. 
 
A most kialakult élethelyzet alapján azonban javaslom, hogy az önkormányzati rendelet egy külön 
alcímmel egészüljön ki, amellyel a lakásrezsi támogatására vonatkozó települési támogatás 
szabályai kerülnének bevezetésre. 
 
E döntéshez tájékoztató adatokat kívánunk nyújtani az alábbiak szerint: 
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2021. évben 885.229 fő részesült települési 
támogatásban, egy főre átlagosan 25.609 forint települési támogatás került megállapításra, mely 
jelenthet pénzbeli és természetbeni támogatást is.  
Megyei bontásban néhány kiemelkedő adat: A fővárosban 37.458 Ft támogatás jutott egy főre, míg 
Fejér megyében mindösszesen 13.941 Ft. Kiemelkedik még Zala megye (31.953 Ft), Somogy 
megye (28.111 Ft) és Győr-Moson-Sopron megye (27.616 Ft). 
 
Tekintettel arra, hogy a gáz-, elektromos áram-, fa- és szén árak emelkedése kivétel nélkül minden 
háztartást érint, javaslom, hogy a támogatást életkortól, gyermekek számától, nyugellátástól- és 
más, szociális jellegű támogatástól függetlenül mindenki igényelhesse, akinek, vagy akinek 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az önkormányzati rendelet 
módosítása által bevezetésre kerülő jövedelemhatárt. A javaslat szerint ez alkalommal azon 
rászorultak is támogatásban részesülhetnek, akik eddig nem tudták igénybe venni az önkormányzati 
rendeletben meghatározott ellátási formákat, vagy más, szociális célú önkormányzati támogatást. 



 

 
Az újonnan bevezetésre kerülő rezsi támogatás megállapítását rendszeres jelleggel, havonta 
javaslom, mert ez úttal minden támogatott egyben védendő fogyasztó is lehet. 
 
Ma Magyarországon szociális helyzettől, illetve egészségügyi állapottól függően védendő 
fogyasztóvá válhat az áram-, a gáz- és a víziközmű-szolgáltató ügyfeleiből, így azon szociálisan 
rászoruló természetes személyből is, aki többek között a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 
kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül. 
A védendő fogyasztónak a kedvezmények igénybevételéhez nyilvántartásba kell vetetnie magát az 
elosztó-hálózati engedélyesnél. Amennyiben ez megtörténik, úgy a fogyasztó részletfizetési 
kedvezményt és fizetési haladékot igényelhet évente egy alkalommal (meghatározott feltételekkel), 
valamint igényelheti előrefizetős mérő felszerelését. 
 
Javaslom, hogy a rezsi támogatás havonta 2.000 Ft/hó/fogyasztási hely összegben kerüljön 
megállapításra, így egy támogatott részére évente 24.000 Ft kerülhet átutalásra. 2022. évben ez a 
támogatás 4.000 Ft/hó/fogyasztási hely költséget jelent. A várható kérelmezők száma jelenleg nem 
ismert, ezért ez alkalommal egy mérsékeltebb összegű, ám éves viszonylatban mégis nagyobb 
összegű, az országos átlaghoz közeli nagyságrendű települési támogatást tudnánk nyújtani az arra 
rászorulók részére. 
 
Az önkormányzati rendelet 5-6. §-a rendelkezik a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásról, 
amely támogatási formát azon személy igényelheti, akinek a havi jövedelme egyedülállóként 
85.000 Ft, családos kérelmező esetén ez az összeg 71.250 Ft/hó. A támogatás összese minimum 
2.500 Ft/hó, de elérheti a 9.600 Ft/hó összeget is, az önkormányzati rendeletben foglalt feltételek 
esetén. 
 
A rezsi támogatás ettől szélesebb rétegnek nyújthat lehetőséget. Javaslom a jövedelemhatárok 
megemelését, melynek összege egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 500 %-a (142.500 Ft), a családban élő igénylő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 400 %-a (114.000 Ft) lenne. 
Az áram- és gázfogyasztás mellett gondoltunk azokra is, akik szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, így ők 
a kifizetett számla benyújtása esetén ugyanolyan mértékű támogatásban részesülhetnének, mint 
azok, akik az áram, vagy a gázszolgáltatás költségéhez kérnek támogatást. 
 
Az elfogadásra kerülő rendelet hatálybalépését 2022. november 1-jétől javaslom azzal, hogy 2022-
ben kettő havi támogatásnak megfelelő összeg kerülne kifizetésre. A szilárd vagy egyéb 
tüzelőanyaggal történő fűtés esetén igényelhető eseti települési támogatás vonatkozásában 2023. 
évtől pedig a költségvetés elfogadását követően a tárgyév április 1-jétől utalnánk, illetve fizetnénk 
ki a már megállapított támogatást. 
 
A módosító rendelet tervezete elkészült, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet elfogadni. 
 
Hatvan, 2022. október 21. 
 
          Horváth Richárd 
             polgármester 
Látta: 
  dr. Kovács Éva 
        jegyző



 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…/2022. (... ...) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő p) ponttal 
egészül ki: 

(E rendelet alkalmazásában:) 
„p) lakásrezsi: a lakás, lakóház (a továbbiakban: lakás rendeltetésű ingatlan) fenntartásának 

számlával igazolható költsége, mely tartalmazza az áramfogyasztás, vezetékes gázfogyasztás 
költségét, szilárd fűtőanyaggal, fűtőolajjal, propán-bután gázzal vagy egyéb fűtőanyaggal 
történő fűtés esetén a fűtőanyag költségét.” 

2. § 

A szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„(5) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás, lakásrezsihez kapcsolódó települési támogatás, 
gyógyszer-kiadási támogatás, lakbértámogatás megállapításának feltétele, hogy a kérelmezőnek és a 
vele közös háztartásban élő személyeknek az önkormányzat felé nincs lejárt határidejű köztartozása 
és egyéb tartozása, továbbá, ha a kérelmező önkormányzati lakás bérlője, úgy a kérelmezőnek és a 
vele közös háztartásban élő személyeknek nincs az üzemeltető felé lakbér tartozása, valamint a 
kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek vagyonnal nem rendelkeznek.” 

3. § 

A szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel 
egészül ki: 

„2/A. Lakásrezsihez kapcsolódó települési támogatás 

6/A. § 

(1) Lakásrezsihez kapcsolódó kiadások viseléséhez a szociálisan rászoruló kérelmező települési 
támogatást igényelhet az 1/A. melléklet szerinti formanyomtatvány benyújtásával. 

(2) A támogatás csak egy lakás rendeltetésű ingatlanra igényelhető. Egy családban csak egy 
családtag nyújthat be kérelmet, 12 hónapon belül csak egy alkalommal, függetlenül a lakásban élő 
személyek és háztartások, lakás rendeltetési egységek számától. 

(3) A lakásrezsihez kapcsolódó, - a lakossági átlagfogyasztást is meghaladó - költségek enyhítésére 
szolgáló támogatást kell megállapítani annak a kérelmezőnek, aki Hatvan közigazgatási területén 



 

fekvő lakás rendeltetésű ingatlan tekintetében az áramszolgáltatást, gázszolgáltatást (a 
továbbiakban: közszolgáltatást) végső felhasználóként igénybe veszi, vagy aki szilárd vagy egyéb 
tüzelőanyagot vásárol, és ezt számlával igazolja. 

(4) A (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén támogatást kell megállapítani annak a 
kérelmezőnek aki 
a) egyedülálló és a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 500 %-át, vagy 
b) aki családban él, és a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át. 

(5) A támogatás havonta rendszeres jelleggel, az áram- vagy gázszolgáltatás költségeinek 
enyhítésére, vagy vegyes fűtési rendszer esetén fűtőanyag vásárlásának támogatására igényelhető. 

6/B. § 

(1) A rezsiköltséghez kapcsolódó rendszeres települési támogatás összege 2.000.- Ft/hó, mely a 
jogosult nevére szólóan, közvetlenül a közszolgáltató részére kerül átutalásra. A szolgáltató a 
támogatás összegét számlajóváírás formájában érvényesíti. 

(2) A lakásrezsihez kapcsolódó települési támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 
12 hónap időtartamra kell megállapítani. 

(3) Amennyiben a havi támogatás a jogosult részére azért nem írható jóvá a tárgyhavi számlán, mert 
a támogatás összege magasabb, mint a számla összege, akkor az így fennmaradó támogatás a (2) 
bekezdés szerinti 12 hónapot követően is jóváírható. 

(4) A támogatásban részesülő személy által jogosulatlanul igénybe vett lakásrezsihez kapcsolódó 
települési támogatás a támogató részére visszajár, ezt az igényét Hatvan Város Önkormányzata a 
közszolgáltatóval szemben érvényesítheti. 

(5) A rezsiköltséghez kapcsolódó eseti települési támogatás szilárd vagy egyéb tüzelőanyaggal 
történő fűtés esetén igényelhető, melyet 12 hónapon belül csak egy alkalommal lehet igényelni a 
fűtőanyag vásárlásról szóló számla bemutatása ellenében az alábbiak szerint: 
a) a támogatás összege 2022-ben 4.000 Ft, ezt követően 24.000 Ft/év; 
b) az egyösszegű támogatás kifizetésére az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének 

elfogadását követően, a tárgyév április 1. napjától kerülhet sor. 

6/C. § 

(1) A támogatás iránti kérelemhez – a 4. §-ban foglaltakon túl – csatolni kell: 
a) azon közüzemi szolgáltató által az adott fogyasztási helyre, mint lakás rendeltetésű ingatlanra 

kiállított, 60 napnál nem régebbi számlát, ahová a kérelmező a támogatás folyósítását kéri; 
b) szilárd vagy egyéb fűtőanyag vásárlásáról szóló, a kérelem benyújtásának évében kiállított 

számlát (a benyújtott számla újabb kérelemhez már nem használható fel); 
c) ha a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa, úgy az érintett lakás rendeltetésű ingatlan 

használati jogcímét igazoló iratot. 

(2) A támogatásról a jegyző dönt és a 6/B. § (1) bekezdése szerinti támogatás esetén erről értesíti a 
közszolgáltatót. 

(3) Támogatás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, az annak lejártát megelőző egy 



 

hónapban is benyújtható. Az új jogosultság kezdő időpontja ez esetben a korábbi jogosultság lejártát 
követő nap. 

(4) A támogatás jogosultja az ellátás folyósítása alatt köteles haladéktalanul bejelenteni a 
kérelemben szereplő adatokban, így különösen a kérelmező és a vele közös háztartásban élők 
vagyoni- és jövedelmi adataiban bekövetkezett változást az Általános Igazgatási Osztályra. 
Amennyiben a támogatás jogosultja Hatvan városból elköltözik, a támogatást a lakcím változás 
hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni. (4) Amennyiben a támogatás jogosultja a (3) 
bekezdésben előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a kérelmében, 
bejelentésében valótlan adatokat közölt és az a támogató tudomására jut, a változás bizonyított 
időpontjától a támogatást meg kell szüntetni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatásra egyebekben 
a Szoc. tv. „Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése” szabályai az irányadók.” 

4. § 

A szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1/A. 
melléklettel egészül ki. 

5. § 

Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba. 
 
 
Hatvan, 2022. ……………………. 
 
 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 



 

     1. melléklet a …/2022. (……..) önkormányzati rendelethez 
„1/A. melléklet a 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelethez 

 

KÉRELEM  
lakásrezsihez kapcsolódó települési támogatás megállapításához 

1. Személyi adatok 
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1. Neve:  .................................................................................Szig.sz.:................................... 

1.1.2. Születési neve: ................................................................................................................. 

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

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

1.1.5. Lakóhelye:…………… …………………………………Lakcímk.sz:....................... 

1.1.6. Tartózkodási helye: ………………………………………………………………… 

1.1.7. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen* 

                                            - a lakóhelyemen élek 
                                            - a tartózkodási helyemen élek 

1.1.8. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:               

1.1.9. Családi állapota*:   - egyedülálló (hajadon/nőtlen/özvegy/elvált) 
                                          - családban él 

1.1.10. Telefonszáma vagy e-mail címe: ......................................................................................  

1.1.11. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):  
            □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy  
            □ EU kék kártyával rendelkező, vagy 
            □  bevándorolt/letelepedett, vagy 
            □ menekült/oltalmazott/hontalan. 

2. Lakásviszonyok 
2.1. A támogatással érintett lakás címe: 3000 Hatvan, ………………………………………….. 
2.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: …………………………………………………………… 

3. Kérelmezővel közös háztartásában (azonos lakcímen) élők személyi adatai: 

 Név (születési név) Születési hely, 
ideje (év, hó, 

nap) 

Anyja neve Társadalombiztosítási 
Azonosító Jele 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 



 

4. Jövedelmi adatok 
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: 
    

A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös 
háztartásban élő további 
személyek jövedelme 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 

ebből: közfoglalkoztatásból származó 

 1 2 3 4 5 

            

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, állami 
foglalkoztatási szervek által folyósított 
ellátások 

      

6. Gyermektartás díj       

7. Egyéb jövedelem       

8. Összes jövedelem       

 
5.  A támogatás utalását* 
 
a) áramfogyasztás költségének kifizetéséhez kérem a közszolgáltató számlájára történő 
utalással 
 
b) gázfogyasztás költségének kifizetéséhez kérem közszolgáltató számlájára történő utalással, 
 
c) szilárd vagy egyéb fűtőanyag költségének kifizetéséhez  
 
d) a ……………………………………………………………………………………………. számú 
pénzintézetnél vezetett számlámra történő utalással vagy 
 
e) postai úton történő kifizetéssel. 
(*A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) 
 
6. Nyilatkozatok a kérelmező részéről 
 
6.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Hatvan Város Önkormányzata felé 
fennálló bármilyen adó- vagy egyéb tartozással nem rendelkezem. 
6.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő* 
                                    - lakás vagy  
                                    - nem lakáscélú helyiség bérlője vagyok és 
lakbér- vagy egyéb díjtartozással nem rendelkezem. 
 



 

 
6.3. Tudomásul veszem, hogy  
6.3.1. 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, 
6.3.2. a valótlan tények vagy adatok közlése által megállapított ellátás vagy támogatás összegét 
vissza kell fizetni, 
6.3.3. köteles vagyok a feltüntetett adatokban, lakóhely, jövedelmi és vagyoni viszonyokban 
bekövetkezett változást haladéktalanul, legfeljebb 8 napon belül bejelenteni. 
6.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatással kapcsolatos eljárás során történő 
felhasználásához. 
6.5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
(*A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) 
 
Hatvan, 20…………………………… 
           ………………………….. 
                            kérelmező aláírása 
 
 
7. Nyilatkozat a kérelmezővel közös háztartásban élő nagykorú személy részéről  
    (valamennyi nagykorú személynek külön nyilatkoznia kell) 
 
7.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Hatvan Város Önkormányzata felé 
fennálló bármilyen adó- vagy egyéb tartozással nem rendelkezem. 
7.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő* 
                                    - lakás vagy  
                                    - nem lakáscélú helyiség bérlője vagyok és 
lakbér- vagy egyéb díjtartozással nem rendelkezem. 
 
7.3. Tudomásul veszem, hogy  
7.3.1. 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, 
7.3.2. a valótlan tények vagy adatok közlése által megállapított ellátás vagy támogatás összegét 
vissza kell fizetni, 
7.3.3. köteles vagyok a feltüntetett adatokban, lakóhely, jövedelmi és vagyoni viszonyokban 
bekövetkezett változást haladéktalanul, legfeljebb 8 napon belül bejelenteni. 
7.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatással kapcsolatos eljárás során történő 
felhasználásához. 
7.5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
(*A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) 
 
Hatvan, 20…………………………… 
           ………………………….. 
                                  aláírás 
 
 
Záradék: 



 

 
Kérelmező és a vele közös háztartásban élő személy(ek) Hatvan Város Önkormányzata felé helyi 
adó- vagy adók módjára behajtandó egyéb tartozással nem rendelkezik. 
 
Hatvan, 20.…………………………… 
 
         …………………………… 
                                                                                                      Hatvani Polgármesteri Hivatal 
            Adóosztály ügyintézője 

 
Vagyonnyilatkozat 

I. A kérelmező személyes adatai 
Neve: ......................................... Születési neve: …………………………………. 
Születési hely, év, hó, nap: ......................................................................................... 
Lakóhely:......................................Tartózkodási hely: ................................................. 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................................ 
II. A kérelmező és a vele közös háztartásban élő személy 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 
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó) 
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 
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. alapterülete: 
........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: 
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. 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: .......... év .............................. hó ............ nap 

................................................ 
kérelmező aláírás 

Vagyonnyilatkozat 



 

I. A kérelmező személyes adatai 
Neve: ......................................... Születési neve: …………………………………. 
Születési hely, év, hó, nap: ......................................................................................... 
Lakóhely:......................................Tartózkodási hely: ................................................. 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................................ 
II. A kérelmező és a vele közös háztartásban élő személy 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 
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó) 
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 
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. alapterülete: 
........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: 
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. 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: .......... év .............................. hó ............ nap 

................................................ 
kérelmezővel közös háztartásban élő személy 

/személyek/ aláírása 
Megjegyzés: 

Ha a kérelmező vagy vele közös háztartásban élő személy bármely vagyontárgyból egynél többel 
rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell 
kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a 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 
feltüntetni.  
 ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 

 



 

 
A kérelemhez mellékelni szükséges a jövedelem-nyilatkozatban feltüntetett jövedelem 

típusának megfelelő iratot a következők szerint: 
 
a) havi rendszerességgel járó jövedelmek esetén:  

a) munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem esetén, a kérelem 
benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló munkáltatói/foglalkoztatói igazolást; 

b) társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző 
hónapban kifizetett ellátást igazoló iratot; 

c) a Járási Hivatal által folyósított pénzbeli ellátásokról a Járási Hivatal Hatósági Osztálya vagy a 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiadott igazolást az ellátás összegéről; 

d) nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás esetén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév elején 
vagy a nyugdíjjogosultság megállapításának tárgyévben kiadott, az ellátás összegét igazoló iratot; 

e) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló iratot (elismervény, postai feladóvevény, 
stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokiratot, vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratot, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítéletet, állam által 
megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal határozatát; 

f) fenti pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő 
igazolást; 
 
b) A nem havi rendszerességgel járó jövedelmek esetén: 
   
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből, alkalmi 
munkavégzésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap 
jövedelméről szóló igazolást az alábbiak szerint: 

a) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatát, illetve az állami 
adóhatóság által az adóbevallással lezárt időszak jövedelméről kiállított igazolást, továbbá 
támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolást; 

b) vállalkozásból származó jövedelem esetén az állami adóhatóság által az adóbevallással lezárt 
időszak jövedelméről kiállított igazolását, továbbá az adóbevallással nem lezárt időszakra 
vonatkozóan havi bontásban nettó jövedelemről szóló könyvelői igazolást, ennek hiányában az 
érintett nyilatkozatát; 

c)  alkalmi munka esetén a havi átlagos jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal, egyszerűsített 
foglalkoztatás esetén a foglalkoztató által kiállított igazolással, illetve az állami adóhatóság által az 
adóbevallással lezárt időszak jövedelméről kiállított igazolással.  
 
 
c) A kérelemhez mellékelni szükséges továbbá: 
 
A támogatás iránti kérelemhez – az a)-b) pontban foglaltakon túl– csatolni kell: 
ca) azon közüzemi szolgáltató által az adott fogyasztási helyre, mint lakás rendeltetésű ingatlanra 
kiállított, 60 napnál nem régebbi számlát, ahová a kérelmező a támogatás folyósítását kéri; 
cb) szilárd vagy egyéb fűtőanyag vásárlásáról szóló, a kérelem benyújtásának évében kiállított 
számlát (a benyújtott számla újabb kérelemhez már nem használható fel);  
cc) ha a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa, úgy az érintett lakás rendeltetésű ingatlan 
használati jogcímét igazoló iratot; 
 
cd) önkormányzati bérlakás bérlőjének az üzemeltető igazolását arról, hogy nincs lejárt határidejű 

lakbértartozása, 
 



 

Az ügyintézéshez kérjük, hogy személyi azonosító okmányait szíveskedjen magával hozni! 
 
Amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el ügyében, meghatalmazás szükséges! 
 
 
 

Tájékoztató 
a lakhatáshoz kapcsolódó támogatás iránti kérelem kitöltéséhez 

1. Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 
Kérjük, hogy szíveskedjen a megfelelő választ X-szel jelölni, és a hiányzó adatokat kitölteni. 
1.1. A személyi adatok kitöltéséhez: 
1.1.1. „Egyedülálló” az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön 

él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük 
különböző. 

1.2. A jövedelmi adatok kitöltéséhez: 
1.2.1. „Jövedelem”: 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, továbbá az a 
bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

1.2.2. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem 
kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 
összegben kell feltüntetni. 

1.2.2.1. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert 
költség, valamint a fizetett tartásdíj. 

1.2.2.2. 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. 

1.2.3. 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, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 
1.2.4. Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között a rendkívüli 

települési támogatást, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a 
gyógyszerkiadások viseléséhez és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott 
támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön 
ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi 
juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok 
személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön 
törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az 
egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi 
ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az 
energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális 
szövetkezet tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a 
személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott 



 

ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog 
átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon 
része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy 
közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni 
értékű jog vásárlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha 
a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek 
adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi 
intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor. 

1.2.5. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó 
havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét. 

1.2.6. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást 
és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, 
akire tekintettel azt folyósítják. 

1.2.7. A havi jövedelem kiszámításakor 
1.2.7.1. rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt, 
1.2.7.2. nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem 

esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell 
együttesen figyelembe venni.” 

 


